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INZERCE

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ve spolupráci se Svazem spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku jsme pro Vás připravili
SOUTĚŽ. Do soutěže se můžete přihlásit článkem s tématem „Emigrace“. Jednat
se může například o zážitky při útěku z ČSSR, o obětavé pomoci v době integrace
od švýcarských či jiných úřadů nebo místních obyvatel, o největších překvapeních,
ale i zklamáních a jiné. Více informací o soutěži naleznete na str. 4.
Dále si na straně 34 nenechte ujít rozhovor s naší dlouholetou věrnou čtenářkou paní
Zdenkou Fantlovou, který vedl spisovatel Miroslav Hule.
Na straně 26 a 27 je pro Vás připraven adresář členů Svazu Spolků. E-mailové adresy
pak naleznete na internetových stránkách www.svaz-spolku.ch. Prosím, zaznamenejte
i změnu mé emailové schránky, která je nově: zpravodaj@quickline.ch. Původní
e-mailová adresa bude ještě nadále nějakou dobu platná, nicméně postupem času se
zruší. Proto si, prosím, zaznamenejte pouze novou adresu, která je i nově uvedena
v Impressum. Další změna se týká i adresy redakce. Prosím, sledujte Impressum na
straně 51.
Děkuji
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

Zpravodaj 7-8/2017

3

Časopis Zpravodaj ve spolupráci se Svazem spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
při příležitosti 50. výročí okupace Československa

VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

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

zpra
vo
daj

Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Slovákov a Čechov vo Švajčiarsku

PRAVIDLA:
Trvání soutěže: Soutěž probíhá v době od 1. září 2017
do 31. prosince 2017
Podmínky účasti: zaslaný článek musí být čitelný, podepsaný a musí
být uvedena celá adresa odesílatele a jeho telefon (event. e-mail).
Článek může být zaslán v jakékoli literární podobě, omezující je pouze
délka příběhu na max. dvě strany A4. Tématem je „Emigrace“ a to
v roce 1968. Například zážitky při útěku z ČSSR, o obětavé pomoci
v době integrace od švýcarských úřadů nebo místních obyvatel,
o největších překvapeních, ale i zklamáních a jiné. Po ukončení soutěže
a vyhlášení výherce v únorovém čísle Zpravodaje budeme doručené
články postupně uveřejňovat.
Soutěžící: Soutěže se mohou zúčastnit všichni odběratelé, čtenáři
a příznivci Zpravodaje, jakožto i zástupci a členové různých spolků
ve Švýcarsku a v cizině, kteří akceptují vyhlášení podmínek soutěže.
Soutěže se nesmí zúčastnit členové správní a redakční rady Zpravodaje.
Výherce: výhercem se stává účastník soutěže, který splnil podmínky
soutěže a jeho článek byl zvolený porotou s největším počtem hlasů.
Porota je tvořena správní a redakční radou.
Kontaktování výherce: vyhodnocení soutěže proběhne do 30
kalendářních dní od ukončení soutěže. Výherce bude kontaktován
e-mailem, telefonicky anebo poštou. Výherci budou uveřejněni
v únorovém čísle 02/2018 Zpravodaje. Pokud se organizátorovi
nepodaří spojit se s výhercem do 30 kalendářních dní od konce
vyhodnocení soutěže, bude zvolen jiný výherce.
Výhra: výhra bude administrátorkou zaslána přímo na konto výherce
anebo vyplacená složenkou.
Souhlas soutěžícího: zasláním článků do soutěže vyjadřuje soutěžící
souhlas s podmínkami soutěže, s uveřejněním svého soutěžního článku
ve Zpravodaji a se zpracováním osobních údajů po dobu soutěže.

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

Tělocvičná jednota
Turnverein

SOKOL Luzern
Emmen

Sokol Luzern Vás srdečně zve na

sjíždění řeky Reuss
kdy

v neděli 20. srpna 2017

parkoviště, ohniště a cíl

levý břeh u mostu přes Reuss u Rottenschwil

start individuání

Mühlau (asi 2 hodiny do Rottenschwil)
Merenschwand (asi 1 hodina)

start společný

individuelní domluva

14 – 15 hod

hry pro malé, velké i staré, tlusté a hubené...

bezpečnost na tekoucí vodě: plovací vesta nutná

oheň bude zajištěn, buřtíky,
maso, pitivo, zákusky
z vlastních zásob

Info:

Jana Bachmann (starostka):
079 889 16 19
nebo
ludmila@dbservice.com
079 219 78 52
v případě nejistého počasí
v neděli od 07:30 podá
informace Jana

Gisikon

Zpravodaj

Trocha historie nikoho nezabije
Jubileum 50 let časopisu ZPRAVODAJ Čechů a Slováků ve Švýcarsku

Co vím já
Milan Cimburek
Na stará kolena se stávám historikem, aniž bych k tomu byl oprávněn. Radši se budu přiklánět
k označení pamětníkem. Zda s dobrou pamětí se uvidí, až co na tento nepopsaný list napíši.
S životní zkušenosti vím, že ne vše co si pamatuji já, si pamatuje i ten, který byl stejně jako
já u toho. S mladšími historiky se my pamětníci často zřetelně rozcházíme. Proto zůstanu
u svaté pravdy, že nic není definitivní. Historici mají pravdu historickou, my máme pravdu
emocionální – svou.
Než jsem začal emigrační rozum nabírat,
vydával už Jan Dratva (taky Brňák), časopis Zpravodaj. Měl velikost A4. Volné listy
držely pospolu sešity „Bostitschem“. Ač měl
v tiráži napsáno tisk ofsetem, vypadal na
tisk cyklostylem. Vycházel týdně, v nákladu až 3000 kusů, pak dvakrát do měsíce nás
informoval o dění ve vlasti a ve Švýcarsku.
Od roku 1974 měsíčně. V inzerátech se brzy
objevili první podnikaví jedinci se svými
nabídkami.

Mnou roku 1965 vytvořené mahagonové
torzo ženy bylo reprodukováno na obálce
listopadového Zpravodaje č. 17 roku 1969.
Uvnitř čísla byla otištěna půlstránková
recenze.

Já s bratrem jsme byli poměrně úspěšní
mladí výtvarníci v Brně. Bratrské tanky
nám nedovolily cestu domů ze studijní
dovolené z Itálie. Několik zakázek zůstalo
v ateliéru nedokončených. Zabydleli jsme
se v Curychu a zřídili si atelier. Po večerech, sobotách a nedělích jsme pracovali na
uspořádání výstavy obrazů, grafik a plastik
v nové galerii ARCO, kterou vlastnil architekt Červinka + CO v Bielu.
6
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Zpravodaj

Zpravodaj začal tak plnit úkol pomáhat
emigrantům v novém prostředí a jejich vzájemnému seznamování. K starým stávajícím
spolkům začaly přibývat spolky nové. Mé
seznámení s Michalem Koribaničem mělo
za následek, že jsme oba začali nové povolání. Já se stal na pár roků designerem a on
manažerem kumštýřů.
Snad nejvíc byly zakládány Sokolské jednoty. Sokolové pořádali plesy, mikulášské
a taneční zábavy. Vznikl dokonce český
taneční orchestr pana Rytíře, apotékáře z Frauenfeldu. Na mikulášské zábavě ve Winterthuru jsem poznal pana
Černého, řezníka z Líbeznic, teď usazeného v Ennetbadenu. Na zábavě měl stánek
se svými masnými výrobky a špekáčky. Má
švagrová, taky z Líbeznic, tam prodávala knihy, kalendáře a gramofonové desky.
Vedle měl stánek Oskar Krause s exilovými
knihami. Ten si založil v Pfäffikonu galerii
s uměním, kde vystavoval převážně české
výtvarníky. Galerii po jeho smrti vede paní
Alice dodnes.
Na k ladatelství
českých
knih
KONFRONTACE založil Petr Pašek roku
1973 v Curychu. Jako redaktor v něm spolupracoval dr. Jaroslav Strnad. Ten se později ujal také redakce časopisu Zpravodaj.
Každé číslo uváděl politickým komentářem.
Díky jemu dostával Zpravodaj profesionální
tvář, jak obsahově, tak vzhledově. Začala se
objevovat taky básnická a prozaická tvorba
posrpnových emigrantů. Tisk časopisu měl
Zpravodaj 7-8/2017

v rukou ing. Jiří Hájek a sazbu jeho dcera
Lada. Vázat ho nechávali v tiskárně. Papír
byl 80g/m formátu B4, tj. 25 x 35 cm s tiskem čtyř stránek. Svázané číslo pak mělo
rozměr B5 24 x 17 cm. Obálka byla tužší,
dvoubarevná s modrou.
Edici Magazín založil v roce 1972 zpěvák
Jiří Popper. Redakce se ujal nově příchozí
Vladimír Škutina v roce 1979. Od roku 1982
edici převzalo nakladatelství POLYGON,
pana Ludvíka Friede. Ten včlenil Magazín
do časopisu REPORTÉR v roce 1984. I tady
se stal redaktorem Vladimír Škutina.
Já se začal tiskařině věnovat od roku 1974.
Spolupracoval jsem s panem Paškem. Tomu
jsem připravil pro tisk několik knih graficky.
Mnoho jsem jich také natiskl. Pan Friede
mi svěřil výrobu svého časopisu Reportér.
Postupně jsem dostával zakázky skoro všech
česky psaných periodik ve Švýcarsku. I přes
intervenci redaktora Strnada mi výrobu
Zpravodaje pan Hájek nechtěl přenechat.
V roce 1990 se mu zdálo vydávání časopisu
zbytečné, tak mně ho předal a Lada ještě
nějakou dobu dělala sazbu. Po čase mi
předala spolkový psací stroj a já začal dělat
časopis od sazby, tisku, svázání i posílání
po Švýcarsku, Evropě a do světa kompletně
v nákladu 2000 výtisků. Posílal se i do
Československa.
Redakci převzal ing. Ladislav Křivánek.
Časopis jsem ještě ťukal na psacím stroji,
ale už s pamětí. Na nově zakoupeném
PC jsem časopis dával dohromady.
7
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Přispěvatelé posílali texty strojově psané
a já je scannerem přebíral do textového
programu. Hodně se muselo ještě sázet a
hlavně časopis graficky „učesat“. Redaktor
Křivánek, už 85ti letý se pro neshody
s předsednictvem spolků činnosti vzdal.
Po něm se stal redaktorem na krátko Milan
Dubský, pak ing. Jiří Nápravník, který
si taky zakoupil PC a začal ho tvořit. Nesměl
jsem na „jeho dílo“ ani graficky sáhnout,
což na tom taky bylo vidět. Nemoc mu ale
nedovolila dlouho Zpravodaj redigovat. Pár
čísel redigoval Eugen Hoffmann. Posledním
mým šéfem se stal ing. Jiří Němeček, který
byl a zůstal i pokladníkem. Příspěvky, texty
a inzerci obstarával sám. Každé nové číslo
přinesl na disketě a spolu jsme jej připravili
v mém kompjůtru a laserové předlohy
zkontrolovali. Vždy za čtyři dny jsem hotový
časopis s adresami a do ciziny v obálkách,
odvážel na poštu.
Nejhorší bylo vést kartotéku se zákaznictvem. To se stěhovalo, přibývalo, ubývalo,
dělilo se rozvodem, pak zase ženilo a vdávalo. Mužské pokolení se dá udržet v dohledu.
Horší je to s ženskými. Ty se párkrát za život
vdají, pokaždé se přejmenují a hledejte svou
první lásku. Je v nedohlednu. Pracné vyhledávání z telefonních seznamů byla večerní
zábava u televize. Kartotéka se vede podle
abecedy. Adresáty jsme napsali strojem na
předepsanou mřížku a nechali zkopírovat

na nálepky. Když bylo hodně adres se změnami, tak se rozstříhaly, neplatné vyhodily
a zbylé jako pucle skládaly k sobě. To do
roku 1985. Pak jsem si pořídil za strašné peníze PC kompjůtr a adresy se lehce
měnily. Bohužel se měnil i počet zájemců.
Zpravodaj přestali odebírat. U mne klesal
počet zájemců o knihy, časopisy a gramodesky. Nová technika začala vyrábět Cédéčka a
filmy na videu. Filmů se mi podařilo sesbírat
skoro celou produkci Barrandova a zábavných pořadů České televize. Úspěšné byly
silvestrovské pořady. Video zaniklo a filmy
se přenášejí na DVD.
Zpravodaj jsem přestal vyrábět po patnácti
letech a náklad se ustálil taky na patnácti
stovkách. Svoji tiskárnu jsem zavřel roku
2005 a šel na „zasloužilý odpočinek“. Hlava,
odpočatá od denních existenčních starostí,
si mnohdy vzpomene na dávnou story
hodně zasutou v labyrintu mozkových
závitků. S těmi se svěřuji časopisu Zpravodaj
v rubrice Čtení pro volné chvíle.
Krátkou dobu se věnoval časopisu
Dipl. Ing. Oldřich Čupr. Od osmého roku
nového tisíciletí se stal redaktorem JUDr.
Andrej Hrico.
Letošní jubilejní 50. ročník už rediguje paní
Adéla Benešová.

***
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Čtení na volnou chvíli

Prosím používejte papír!
Nemyslím tím Rudé právo a způsob jeho
použití – na obojí si mladší generace naštěstí
už nevzpomíná.
Myslím na Zpravodaj, Bulletin Domov, Hlas
Misie a další tiskoviny, které (ještě?) můžete
najít ve schránce před domem a vzít je do
ruky. Pokud je musíte hledat mezi spoustou
barevných reklam, asi nemáte na schránce
nalepenou cedulku „Bitte keine Reklame“
nebo podobně, v řeči, které rozumí pošťák.
Tou se takové záplavy snadno zbavíte.
Horší je to se záplavou reklam ve schránce
vašeho internetového přístupu. Tyhle dopisy
nezbude než mazat, ještě než je otevřete.
Pak vám tam i tam zůstane jen to, co vás,
možná, zajímá. Co to bude? Župní zprávy,
Přítomnost, zVěstník z Mnichova,…?
Čtete vše hned za tepla, nebo si to necháte
na příhodnější chvíli?
U nás jsou tištěné časopisy po ruce, dokud
jsme je dostatečně nepročetli. Vracíme
se k nim kdykoliv ve volné chvilce, třeba
když čekáme, než se uvaří polívka.
Pak většina odejde do sběru. Zpravodaj
si skladuji, ten půjde do sběru později.

je většinou hned, ve zkratce, a pak mám
možnost se k nim kdykoliv vrátit. Jenže
jednak k tomu musím zapnout komputer
a jednak - než si na ně vzpomenu,
mám ve schránce řadu dalších, neméně
zajímavých textů, tak většinou zůstane jen
to rychlé přelétnutí.
Opravdu nutně jsem potřebovala můj archiv
jen párkrát.
Výhoda tiskoviny je pro mě (a taky tu
tiskovinu) v tom, že ji čtu intenzivněji,
nevýhoda je, že po přečtení není k dispozici.
Výhoda elektronického časopisu je, že je
k dispozici časově prakticky neomezeně,
odpovídajíc prakticky neomezenému místu
v archivu na moderním počítači, nevýhoda
je konkurence s řadou dalších zajímavých
„rychlých“ novin(ek) a možnost je číst,
jen když je po ruce počítač nebo podobné
vybavení.
A to je věčná škoda. Nebo byla by, pro
Zpravodaj, Bulletin Domov, Hlas Misie,…
Proto prosím, posílejte mi to, co (ještě?)
vychází na papíře do mojí schránky před
domem. Ráda zaplatím, co to stojí navíc.

Časopisy, došlé mailem, jsou uložené
ve vlastním pořadači na počítači. Prolítnu
Text: HSp
Zpravodaj 7-8/2017
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Pytlák
Pytláctví je známé od dob, kdy vládla v našich krajích vrchnost. Dá se říci,
že pytláctví vyvolala panská zábava, hony.

Vyprávění začal dědeček tím, že zdůraznil,
že jeho otec byl ve své době největším
pytlákem v širokém okolí.

Sedláci si museli nechat líbit škody, které
způsobila na jejich polích zvěř i škody,
které vznikly při honech. Protože vrchnost
způsobené škody neuznávala, začali
postižení sedláci pytlačit. Vrchnost jejich
činnost krutě trestala. Byly doby, z nichž
jsou známy případy, že psům byla utínána
část předního běhu, pytlák byl pro výstrahu
pověšen, nebo zašitý do jelení kůže štván
a roztrhán psy. V zimě pytláky házeli do
vody a nechali je tam tak dlouho až zmrzli.
Jindy na ně stříleli jako na divokou zvěř.
Proto se pytláci naopak mstili na panských
myslivcích tím, že vypalovali panské
hájovny.

Obec Babice leží na pravém břehu
řeky Moravy a příslušností patřila
k Velehradskému klášteru. V sousedství jsou
obce Kudlovice, Spytihněv a Halenkovice.
Tyto vesnice, hlavně pak jejich polnosti a
lesy, patřily hrabatům z Rotálů. Sedláci,
mající pole v sousedství výše zmíněných
lokalit, rok co rok řešili škody způsobené
zvěří nebo při panských honech.
Často neúspěšně, nebo s velmi nízkým
odškodněním. Mnozí to pokorně snášeli, jiní
ne. Mezi ty druhé asi patřil i můj pradědeček.
Přestože denně obcházeli a hlídali polnosti
i lesy panští hotaři, pradědeček odcházel
pravidelně k soše sv. Josefka na rozcestí
cest Babic, Kudlovic, Spytihněvi a cesty,
která vedla až k Halenkovskému Dvoru.
Tam proseděl spoustu nocí od května až
do konce prosince. Často se svým starším
bratrem, jindy sám. O zvěř v polích nebyla
nouze. V Halenkovském lese a v blízkých
remízcích byla hojnost srnčí zvěře, zajíců
i divokých králíků. Od poloviny května do
konce září chodil na srnčí. Králíky lovil od
začátku listopadu až do konce roku a zajíce
si mohl upytlačit už od září, posledního
obvykle střelil na Štěpána. Domů téměř
nikdy nepřišel s prázdnou. Držel se zásady,
že upytlačil jeden kus a opustil stanoviště.

Sedláci pytlačili z pomsty, chudí proto,
že hladověli.
Pytlačil i můj praděd. Pytláctví se věnoval
dlouhých 33 let. Pytlačit začal v roce 1895.
Nedělal to ze msty ani z hladu, dnes bychom
řekli, že to byl jeho adrenalin, vzrušení a
vnitřní uspokojení, že ho při tom nikdy
nechytili.
Příběh pytláka Pavla znám z vyprávění
mého dědečka. Pytlák byl můj pradědeček,
na něhož se příliš nepamatuji. Zemřel v roce
1946 ve věku 93 let a to mně byly tři roky.
10
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Také nikdy nestřelil ten druh zvěře, který byl
v určité době chráněný z důvodů březosti
nebo odchovu mláďat. Jen jedenkrát se mu
pytlačení stalo málem osudným.
Bylo to někdy v polovině listopadu roku
1914, kdy společně s bratrem zasedli na
rozcestí u Josefka a vyčkávali, až se objeví
nějaký zajíc. Byla jasná mrazivá noc. Oba
byli oděni do dlouhých selských kožichů,
protože teplota byla dosti hluboko pod
bodem mrazu. Na polích ležel jen malý
poprašek sněhu. Čekali hodně dlouho, všude
bylo ticho, zvěř nikde. Najednou se na cestě
od Halenkovic objevili dva hotaři a mířili si
to rovnou k nim. Pradědeček Pavel nečekal,
dal se na útěk, jeho bratr udělal totéž, ale
běžel na jinou stranu. Pytlák Pavel utíkal
směrem k Babicím. Než se panský hotař
vzpamatoval, pytlák se mu ztratil v keřích,
které obrůstaly hráz potoka Trávníčka.
Druhý hotař utíkal za pytlákem Janem. Ten
se vydal ke Kudlovskému potoku a tam
zmizel v proutí. Hotař neměl chuť se za ním
hnát a tak se vrátil. Avšak ten, který běžel
za Pavlem, byl vytrvalý. Běžícího pytláka
pronásledoval až k meandru řeky Moravy.
Sice byl pomalý a už mu pomalu docházely
síly, ale nevzdával to. Zato pytlák byl rychlý
a vytrvalý. Jeho cílem byl břeh řeky zarostlý
stromy a keři, kde se hotařovi na chvíli
ztratil. Jakmile hlídač viděl pohybovat
se proutí, běžel na ono místo. Pradědovi
nezbývalo, než rychle skočit do Moravy.
Udivený hotař zůstal stát na břehu. Nejenže
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voda byla studená, ale určitě neuměl plavat.
A také nebe mu nepřálo. Měsíc zakryl
mrak a než se opět vyjasnilo, pytlák Pavel
se vysoukal z kožichu a plaval dál, s rukou
v níž držel zbraň mírně zdviženou nad
vodou, zatím, co kožich ztěžklý vodou
se pomalu potápěl. Hotař to vzdal a pomalu
se vracel zpátky. Promrzlý pytlák se vrátil
na břeh a promrzlý na kost šel domů. Doma
se převlékl do suchého a na chvíli zalezl
do lůžka. Ráno poklidil dobytek a po snídani
se bez řeči vytratil z kuchyně. To proto, aby
vysušil a nakonzervoval svoji spolehlivou
družku nočních pytláckých toulek,
brokovnici zvanou Lefoš /Lefaucheux/,
ráže 16, která měla dva kohoutky a byla
mezi myslivci i pytláky velmi oblíbená.
Na vysokou používal můj pradědeček
kulovnici Mannlicher – Schonauer, model
z roku 1903. Tyto zbraně ukrýval po celý
svůj život někde na půdě. Zvláště si cenil
zmíněnou kulovnici, která vynikala nejen
kvalitou materiálu, ale i zpracováním, což se
pochopitelně odrazilo i na její ceně. Žádný
model ten z roku 1903 nepředčil.
Stáří této zbrani nic neubralo na její kvalitě
a dodnes je možné ji spatřit na naháňkách.
Jak jsem již dříve uvedla, pradědeček
pytlačil třiatřicet let. Posledních pět let jen
sporadicky. Nikdy se o jeho pytlácké kariéře
doma nemluvilo. Já jsem se tu historku
dověděla v roce 1968. A pytlácké zbraně!
Ty jsem uviděla až 17. července roku 1973,
když náš dům vyhořel a můj otec po uhašení
11
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požáru nesl z půdy dva neforemné kusy
železa. Na moji otázku, co to má v ruce,
odpověděl, že to jsou ony pytlácké flinty
stařečka Pavla. Když je odhodil na hromadu
dalších ohořelých zbytků, viděla jsem
v jeho očích zvláštní lesk. Dodnes nechápu,
proč jsme tak důležitou památku lépe
neopatrovali, proč se o té pytlácké vášni,

která byla dávno promlčená, nemluvilo.
Ze strachu, měla na tom podíl viny doba,
v níž jsme žili? Všichni jsou dávno mrtví,
moje otázka zůstane nezodpovězena.
……a to je konec příběhu pytláka, jednoho
z mnoha.

Autorka: Marie Mikulková

***
Čeština dříve a nyní?
(A nejen o ní, ovšemže!)

Ten námět mi přivanula redakce
ZPRAVODAJe. Jako kdyby věděla, že pisatel
tohoto textu svým životem jaksi překlene
tři generace. Svým narozením totiž spadám
ještě do poločasu tzv. První republiky. Tehdy
měla čeština za sebou svých prvních deset
let jako „úřední jazyk“. (O slovenštině,
která po roce 1918 poprvé mohla vystoupit
na veřejné „výsluní“, rovněž si to teď takto
připomeňme.) Přitom ČSR hned od svého
vzniku byla mnohonárodním státem. Víc než
pětina tehdejších obyvatel státu byli Němci.
Ekonomika se rozvíjela na kapitalistickém
podkladě; se spoustou tehdy řemeslnických
provozoven a spíše specializovaných
prodejen v malém. I ve městech tehdy byla
doprava zboží zajišťována častěji koňskými
12

potahy než nákladními auty. Druhá česká
univerzita vznikla teprve roku 1919 (v Brně;
univerzita v Olomouci – zrušená roku 1860
– byla obnovena teprve až po roce 1945!);
takže i takto lze doložit, že „státoprávně
samostatný život“ v českých zemích začal
po první světové válce vznikat ve značně
odlišných sociálně-politických (a jazykově
doprovodných) souřadnicích, než je to
běžné vnímat dnes. Mnohé vědní obory
(ne-li jejich většina!) jako kdyby stále ještě
byly jakoby „na počátku“ svého moderního
rozvoje, pokud na ně budeme pohlížet
z perspektivy poslední čtvrtiny 20. století.
Ani elektřina nebyla okamžitě všude; na
venkově se po večerech svítilo „petrolejem“.
V životě tehdejších českých zemí převládal
Zpravodaj 7-8/2017
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stále maloměstský život kombinovaný
s odvěkými požadavky venkova. Takže
též čeština z doby 1. republiky byla takto
svými uživateli „zemitější“ a nároky na ni
kladenými prostší; často na dvoujazyčném
jevišti. Ne že by často tematicky přesahovala
do nadlokálních poloh. Nemálo městských
obyvatel bylo jimi takto teprve v první
nebo druhé generaci, často ještě v osobním
propojení na původní vesnické rodiště;
takže si tito venkovští rodáci ještě uchovávali
krajové nářečí. Česká „spisovnost“ po roce
1918 pochopitelně ještě stále tkvěla na
tradicích obrozenských, neboť jiné zatím
neměla. Ve třicátých letech se pomalu
rozvíjel poslech rozhlasu, aby takto začalo
vznikat výrazné vzájemně asimilační
jazykové pojítko (kromě toho, co bylo zaseto
povinnou školní docházkou; nebylo ještě
automaticky běžné, aby potomci venkovanů
chodili pak ve městech do gymnázií).
Výrazný zlom v mnoha směrech znamenal
čas druhé světové války. Pokud trvalo
na začátku 20. století celá dvě desetiletí,
než se usadila představa o postupně
nakonec třech základních složkách atomu,
na konci té šest let trvající světové války
existovala již atomová puma. Také došlo
ke znovuobjevení DNA; s možnostmi
nesrovnatelně lepších podmínek již
k výchozímu rámcovému zjištění struktury
této nadmíru složité kyseliny. Málem bez
přiměřeného ohlasu začala tehdy také
současně výchozí éra počítačů. A dokonce
lidstvo prostřednictvím svých vyspělých
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techniků brzy v těch poválečných časech
zahájilo rovněž vzrušující éru kosmických
letů. Konečně také dnes již pár let víme, jak
nesmírný ten náš Vesmír je, když se – zatím
pro nás nevysvětlitelně – stále rychleji (snad
díky „temné energii“) rozpíná. Můžeme
mluvit o exponenciálním vývoji vědy.
Vyspělá společnost se tomu v nejednom
ohledu začala přímo přizpůsobovat; jak
automatizací výrobních procesů, tak
též třeba urbanizací. A nejdříve měla
kdekterá poválečná domácnost televizi; a
s dalším, tomu odpovídajícím odstupem
času informační technologie zajistila
posléze nepředstavitelnou miniaturizaci
uplatňovaných komunikačních aparatur,
které může dnešní uživatel už nosit
nemetaforicky „v kapse“. V informačních
technologiích je standardním jazykem
angličtina.
V tom až příliš stručném předešlém
odstavci jsem macešsky překlenul sedm
až málem osm desetiletí. Přitom tu šlo
o období zrychleného vývoje po mnoha
stránkách, nesrovnatelně s předchozím
časem. To samozřejmě nemohlo zůstat beze
stop na těch, kteří takové doby prožívali.
Na jedné straně výrazně vzrostly požadavky
na intelektuální předpoklady pro uplatnění
v té bouřlivě se rozvíjející společnosti.
Na druhé straně – nejdříve jaksi bezděčně a
v souběžném záběru – nabízelo se stále více
prostředků k vzájemné komunikaci (při jejím
centrálním řízení a distribuci). V dnešních
poměrech má kdekdo přinejmenším
13
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maturitu. A hned v předškolním věku děti
již mívají k dispozici mobil, ne-li i tablet.
Takže též takto (bezděky, automaticky,
a se spontánně nevnímanou potřebou)
se promítá silný vliv intersubjektivních a
nadlokálně situovaných komunikačních
prostředků do života jednotlivců.
Přímo tento náš svět ve všech možných
ohledech je nepřehlédnutelně bohatý,
složitý, ale i nejednou nesrozumitelný.
Ve významovém podloží toho světa
se můžeme aspoň provizorně pohybovat
teprve tehdy, pokud lokální perspektivu
nahradíme nějak přizpůsobeným a obecně

již frekventovaným přístupem „globálním“;
a to jak celkově náročnější sémantikou,
tak i obecněji užívanou fonetikou. A když
je všude kolem tolik té angličtiny, něco
z ní přejde i do osobního užívání třeba
někoho „z moravské vísky“ (i když nemá
na „whisky“?); vesnický život už hodně let
přestal být „feudálně“ zaostalý a jazykově
izolovaný od vlivů širší populace. I když
to automaticky neznamená, že veřejné
projevy češtiny budou žádoucím způsobem
kultivované. Jenže to bychom zrovna teď
hned rozebírat nemuseli…

Autor textu: Miloš Dokulil

***
Skok do hrobu
Som človek spoločenský. Rada sa stretávam
s ľuďmi, od ktorých sa môžem niečo
naučiť. Na veku nezáleží. Hoci, mladších
mám radšej. Sú dynamickí, odhodlaní,
tvoriví, ochotní riskovať – niekedy až
príliš. Nedostatok skúseností ich u mňa
ospravedlňuje. Body získavajú, lebo vedia
čo to je MP trojka, intranet, SMS, kľúč –
nemyslím ten od dverí, alebo Face book.
Moje konškoláčky hovoria o sebe, že už sú
za zenitom, zdravie majú po expirácii a už
nacvičujú skok do hrobu. To sa mne ale
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veľmi nechce. Chcem sa učiť od mladých.
Tak chodím na pilates, do fitness centra,
učím sa po taliansky, lyžujem, cestujem
po svete. A nasávam vedomosti, aby som
z mozgu nemala ementál.
Napríklad sa učím od mojej dcéry. Nedávno
nás viezla s manželom na letisko. Dozvedela
som sa, že má v práci „púlové“ auto, ktoré
je „obrendované“ , ale radšej by ho mala
„plain“, lebo to obrendované nie je v
súkromí „kúl“, že moje zlacnené adidasky
sú „out“, ale džínsy mám „trendy“, teda štýl
Zpravodaj 7-8/2017
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obliekania je vcelku „in“. Skrátka a dobre,
ak chcem mať „drive“ musím na svojom
„outfite“ makať...
Tak som sa zamyslela tým zvyškom
mozgu, ktorý by ešte mohol pracovať aj po
expirácii, kde robím chybu. Prečo výrazy
zo slovníka mojej dcéry, ktorá rozpráva po
slovensky tak isto ako ja, chýbajú v mojej
slovnej zásobe? Lebo ja ich poznám, ale sú
z angličtiny. Ako k tomu príde jednoduchá
Mara, ktorá angličtinu neštudovala?
To naozaj už má nacvičovať ten skok do
hrobu???
Potom som na to prišla. Môže za to moja
práca, ktorá obmedzuje môj rozlet. Pri
prekladoch tvrdo pracujem na čistote jazyka
tak, aby bol preklad jasný a presný.
Ja by som napríklad povedala, že podnik má
„podnikové“ auto „s nalepeným firemným
logom“, čo je dnes „módne“, moje adidasky
sú „staršieho typu“, ale džínsy sú „trendové“,
teda som v celku „moderne oblečená“,
ak chcem mať „štýl“ musím na svojom
„šatníku“ popracovať.
To teda znie ako zo starého filmu!
V sobotu sme pozvali svokru na obed na
malú rodinnú oslavu. Dozvedela som sa,
že mladí, ktorí sa nezosobášia a spolu žijú,
žijú na „psiu knižku“, že keď bola dievča,
„prespánka“ mala ťažký život, ona kroj

nikdy nenosila, ale v rodine sa niektoré ženy
„prehodili“, že moje bolerko k spoločenským
šatám je „lajblík“ a „pierko“ nie je len z husi
ale aj ozdoba na svadbe.
Táto ľudová slovesnosť má svoj
neopakovateľný pôvab, ale ak by sa takto
dnes vyjadrovala moja dcéra, myslela by
som si, že je chorá.
Asi fakt musím niečo s tým jazykom urobiť.
No aj tak v mojom novom jazykovom šate
nechcem používať – „Vidíme sa. Dovi.
Dopo.“ Ja zostanem pri starom dobrom –
uvidíme sa, dovidenia, dopočutia.
Snáď prevládne zdravý sedliacky rozum
vzdelanej menšiny a zachováme si náš
ľúbozvučný jazyk. Stále budeme ľúbiť
čučoriedky, cudzinci budú omdlievať, keď
sa budú učiť vysloviť slová ako „ štvrtok ,
krtko, štvrť či strč“ a prekladatelia budú
bojovať s originálnou vetou „Ogrgeľ jeden,
ogrcal mi krpce“.
Nebudem vykrádať cudzie jazyky. To
robia len tí, ktorí poriadne neovládajú svoj
materinský. Radšej sa budem brániť tomu,
aby mi z mozgu nezostali len diery a budem
sa učiť rozprávať v tých cudzích jazykoch
správne.
Idem sa teda učiť druhú lekciu taliančiny.
Arrivederci. Alebo, aby mi všetci rozumeli,
radšej DOVI?
Autorka textu: Jarmila Baculíková, 7/2017
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Pravda vítězí
Toto heslo nám vetknul do naší standarty
zakladatel státu T.G.M. Na první pohled
to vypadá hezky, ale kde jsou lháři. Již
filozofové si zahrávají myšlenkou, zda je
pravda pravdou.
„Říkal, že říkal a pak říkal, že neříkal.“ Tuto
překrásnou poznámku dostal můj bratr od
kantora s poetickým jménem
Pohanka, který vyučoval
hudební výchovu a matyku
v obecné škole. Tato definice
se perfektně hodí na politické
trio současných lhářů Babiš,
Putim(n), Trump.

a opravdovostí, myšlenkou a kecáním.
Je velice těžké lhát, když neznáte pravdu.
Moc je hnací pákou politického myšlení, víc
než pravda. To věděl již Karel Marx.
Každý tahá svou kartu pravdy. „Pane
Einsteine, je pravda relativní?“ Bez
filozofických znalostí soudím, že každá
pravda má rub a líc. Proto
se blíží teorii relativity.

TGM: „Nebát
se a nekrást!“
Jenomže
lháři se
nejen nebojí,
ale i kradou.

„Všichni politici lžou.“ Poučil
mne vzdálený příbuzný mé
ženy, pracující v Evropském
parlamentě ve Štrasburku
při oddělení lidských práv. „Akorát někteří
lžou víc!“

Již pro antického filozofa Platóna byla
pravda cílem filozofie a disciplínou ducha.
Připouštěl ovšem taky, že lidstvo není na
tolik pravdy připraveno, proto politikům
povolil „milosrdnou lež.“ Iluze a nepravda
je pro politiky prostředkem, jak nejrychleji
se dostat k cíli. Na nepravdivosti se
zakládají celé ideologie. Nerozlišují rozdíl
mezi smyslem a nesmyslem, míněním
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O mně je známo, že
se neotírám o politiku.
To mě odnaučili už
v politickém školení
ve škole, kam to vůbec
nepatřilo. Roky ve svém
kšeftě jsem poslouchal
švýcarské rádio „po
drátě“. To proto, aby mne
neobtěžovali politickými zprávami. Zato
jsem získal přehled o současné pop muzice,
což lahodilo mým uším při burácení
tiskařských strojů. Proto se taky nevytahuju
na shora uvedené lháře.
„Kdo lže i krade“. I toto notoricky známé
pořekadlo platí i pro mé lháře. Tomuto
citátu oponoval TGM: „Nebát se a nekrást!“
Jenomže lháři se nejen nebojí, ale i kradou.
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Že si lidé nalhávají kolikrát i sami sobě,
nám už sdělil moudrý klaun pan Jan
Werich: „Když už člověk jednou je, tak
má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl
a je, tak má být to, co je a nemá být to, co
není, jak tomu v mnoha případech je.“ Lež
je iluzí, fantazijním výtvorem, klamem a
sebeklamem.
Od útlého mládí do teď preferuji pravdu
před lží. Lež má mít prý krátké nohy.
Pravda se nezapomíná tak lehce, jako lež. Je
neměnná, kdežto lež může být proměnlivá.
Nejjednodušší lež je, pravdu si nechat pro
sebe. Záměrně lhát už je disciplína pro
pokročilejší lháře. Italská prolhaná loutka
s dlouhým nosem se jmenuje Pinocchio,
nebo cavaliere Berlusconi?
V době míru, nebo chcete-li v době studené
války, uváděla Československá televize
pořad „Sedmilháři“. To herci a prominenti
vyprávěli zážitky ze svého života a diváci
měli uhádnout, zda je story pravdivá
anebo ne. Vyhrával ten, kdo vyprávěl story

nepravdivou. O padesát let později vejráme
na ostře barevnou plochou placaté televize
a nevíme, zda nám politik vnucuje nové
myšlení, anebo kecá.
V roce 1978 jsme s Pavlem Kantorkem
přivedli na svět knihu, Kecám, a tudíž jsem.
Autor: Milan Cimburek

***
Hospodyňka a ošetřovatelka z Čech hledá nové místo, nejraději ke starším lidem.
Jsme dvě, sehraný tým, střídáme se po šesti týdnech, ve Švýcarsku jsme činné řadu let.
INZERCE
Výborná doporučení. Naše tel.: +420 605 247 494 / +420 604 780 045.
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Zločinná mateřství
Před několika týdny zvonil u nás telefon.
Manželka zvedla sluchátko a začala se bavit
s pracovnicí nějaké charitativní organizace,
která sbírá finanční prostředky na pomoc
mladým ženám a jejich dětem v africkém
státě Burkina Faso /dříve Horní Volta/.
Protože se v tomto státě právě nacházel
na několikatýdenní revizi náš syn /revize
projektů, na něž Švýcarsko-EDA vynakládá
desítky milionů a v souhrnu stovky milionů
franků ročně/, dohodla manželka, že jí
pošlou složenku a podklady. Tímto začíná
náš příběh.
Z došlých podkladů mi najednou začaly
hrůzou vstávat vlasy na hlavě /i ty co již
nemám/. Jednalo se totiž o mladé ženymatky /17-24 leté v počtu 4000/ a jejich malé
děti, všechny do 5 let /!!/ v celkovém počtu
přes 12 000 dětí. Při použití ''jednoduchých
kupeckých počtů'' z toho vyplývá, že každá
matka měla alespoň tři děti, o které se musí
starat. O jejich partnerech, manželích či
prostě „zploditelích“ nebyla v projektu
ani zmínka. Zřejmě někam zmizeli, nebo
jako mladí muži popíjejí někde společně
čaj a při tom v lepším případě filozofují o
náboženství včetně modlení pětkrát denně
či v horším případě připravují teroristický
útok proti ''křesťanským psům'' v Evropě či
jinde ve světě.
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Přitom nechávají své partnerky a manželky,
aby se staraly samy o společné děti, denně
nosily kilometry daleko ze studní čerstvou
vodu či ze vzdálených lesů křoví a dříví
pro domácnost na topení a vaření. Asi to
je přirozené a správné jednání v souladu
s muslimskými zákony „šaría“ při dělení
práce mezi muži a ženami.
Mladé matky čekají, až jejich potomci
dorostou do teenagerskeho věku, aby některé
z nich za finanční pomoci příbuzenstva
či celé vesnice poslali do Evropy údajně
na práci, spíše na pobyt. Tím by za nimi
mohly později přijít celé rodiny včetně
příbuzenstva a žít bezstarostně na sociálních
dávkách. Je nezodpovědné plodit děti a
nestarat se o ně a čekat, že se o ně postarají
za své peníze jiní a naříkat, že nemám
peníze.
Doufám, že evropské státy /i ty bohaté jako
Německo, Holandsko, Anglie, Švédsko
a další/ nebudou tak naivní, aby jim na
tento trik ''skočily'' a tím ochuzovaly své
občany, především ty finančně slabší,
důchodce, nemocné a evropské matky
samoživitelky. Tyto státy by měly najít
odvahu udělat příchodu většinou naprosto
nekvalifikovaných, negramotných lidí
včetně teenagerů rázný konec, jak to
zamýšlel začátkem roku 2016 anglický
expremiér David Cameron.
Zpravodaj 7-8/2017
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Nyní zpět do Burkiny Faso: pokud budou
mladé dívky a ženy se svými partnery
pokračovat v dosavadním nezodpovědném
rozmnožování, bude nutno asi na určitou
dobu /6 či 12 měsíců/ zastavit rigorózně
jakékoliv dobrovolné akce a finanční
pomoc, aby si postižení uvědomili
nehoráznost svého jednání či správněji
řečeno, zločinnost podobných mateřství.
Jinak se křesťanská Evropa dočká smutných
konců. Syn po návratu domů nám potvrdil,
že se v Burkině Faso nejedná o dvě čí tři
švýcarské dobrovolnické organizace, nýbrž
že jich tam jsou desítky, které podporují toto
bezvýchodné a nebezpečné rozmnožování a
zločinná mateřství.

Jen pro zajímavost, v roce 2015 bylo v
samotném Švýcarsku na sociálních dávkách
285 756 lidí, z toho každý druhý nemá
švýcarský pas a v roce 2014 byla poskytnuta
sociální pomoc za 7,9 miliard franků.
Nakonec nezbývá než opakovat: ''Evropané
se musí už jednou zamyslet a pochopit, že za
současnou situaci, náboženské války, např.
mezi sunnity a šiíty v mimoevropských
zemích, jakož i za malicherné spory a
války mezi etnickými černošskými kmeny,
kdy umírají desetitisíce lidí, nejsou vůbec
zodpovědni a svou finanční či jinou pomocí
těmto katastrofám nezabrání ''.

Text: Georg A.Kraus

***
Úsilí zbavit se Trumpa
Vzájemná nelibost na politické frontě
notně přituhuje. Odvážná konzervativní
komentátorka Ann Coulter si například
troufla vyslovit toto: "A good day to remind
everyone that Eric Holder ran guns to
Mexico, lied to Congress about it, was
found in contempt and never prosecuted."
Tento ohromně sebevědomý černoch,
Obamův blízký spolupracovník, jeho bývalý
ministr spravedlnosti, byl notně „zapleten v
dodávkách zbraní mexickým zločineckým
gangům, o celé záležitosti lhal Kongresu,
Zpravodaj 7-8/2017

(načež) bylo shledáno, že opovrhoval
(tímto) nejvyšším zákonným sborem, aniž
by kdy došlo k příslušnému trestnímu
postihu“. Ano, takové to bylo počínání za
předchozího prezidenta Baracka Obamy,
aniž došlo k přílišnému vylepšení pod
komandem Holderovy nástupkyně Loretty
Lynchové.
Za těchto tuze obtížných podmínek se nový,
značně nenáviděný prezident tuze snaží
- doporučuji k produmání stať „Donald
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Trump Has Done An Amazing Job At His
Most Important Job,“ autor Kurt Schlichter,
zdroj Townhall, 13.6.2017. Jakkoliv se ovšem
snaží, závěr je jednoznačně zatracující:
Trump je hanebný podvodník, zločinec,
zrádce, nutno ho odstranit, jediným
ústavním řešením je impeachment, pryč
s ním uvolnit zaslouženou cestu Hillary
Clintonové, národem nejvíce preferované
bývalé první dámě Ameriky.
18.května 2017 došlo ke zveřejnění studie
Harvardovy univerzity (Shorenstein Center
on Media, Polities and Public Policy),
analyzující prvních 100 dní Trumpova
prezidentování, s tímto celonárodním
zjištěním: většinou až 98% negativními
výsledky, daleko víc nepříznivými až
nepřátelskými, při porovnání s hodnocením
předchozích vlád. Toto jsou poslední
výsledky dosažené předními mediálními
zdroji NEGATIVE - POSITIVE
v procentech:
CNN: 93-7,
NBC: 93- 7,
CBS: 91 - 9,

Nyní od televize k tisku:
New York Times: 87 - 13,
Washington Post: 83 - 17,
Wall Street Journal: 70 - 30,
European situation:
German Public broadcast ARD: 98 - 2,
Financial Times: 84-16,
BBC: 74-26.
20

Záležitosti týkající se imigrace, zdravotní
péče a Ruska: víc než 85% hodnocení
negativní, hodnocení ekonomie víc
vyvážené: 54% negativní, 46% pozitivní.
Výjimka z pravidla zaznamenána: Trump
hodnocen příznivě („overwhelmingly
positive coverage“) za jeho vojenský zásah
v Syrii: („launching cruise missile attack on
Syria“).
Hlasy establishmentu jako CNN, NBC,
ABC, CBS, New York Times, Washington
Post, USA Today zásadně ignorovaly skutečnosti jako mediálně zcela nevýznamné,
například Obamovy letecké zásahy (drones)
s mnohými ztrátami na životech civilního
obyvatelstva. První zprávy o Rusku se objevily teprve po uvedení Trumpa do prezidentského úřadu.
Neobjevila se žádná reakce na Obamovu
vojenskou intervenci v Libyi bez souhlasu
Kongresu. Obama značně rozšířil
prezidentskou pravomoc s použitím
tzv. Executive Orders.
Vraždy a znásilnění ilegálními vetřelci
zásadně pomíjeny. Pominuta byla
skutečnost, že Hillary Clintonová v roli
Secretary of State se obohatila více než
100 miliony dolarů. Media ignorovala
skutečnost, že Obama na svobodu propustil
zajatce z báze Guantanamo, kteří pak
pokračovali s vražděním Američanů.
Mlčením se rovněž přešla Obamova ilegální
inciativa změnit zákon (Congressional Law)
Zpravodaj 7-8/2017

Názory čtenáře

jeho vlastním dekretem (Executive Order).
Přemnoho dalších příkladů je k dispozici.
Půl milionu dolarů obdržel za svůj projev
v Moskvě nikoliv Donald Trump, ale Bill
Clinton.
Souhlas k prodeji téměř čtvrtiny (20%)
amerického urania ve prospěch Russian
State Atomic Energy Corporation dala
<Hillary Clintonová jako ministryně
zahraničních věcí, a nikoliv Trump.
Sumu 145 mil. dolarů neobdržel Trump, ale
Hillary od ruského nukleárního zdroje.
Velice obdivuji odvahu, s ochotou se pouštět do nezáviděníhodných témat. Takovým
odvážlivcem je Allen West , bývalý armádní plukovník z povolání, černoch, který se
angažoval v bojích na irácké a afghánské
frontě. Po návratu do civilu se pustil do politiky, též se vyznamenal jako kongresman,
na Floridě zvolený. Mám tu před sebou
jeho čerstvý text "A Gross Miscalculation"
(Townhall, 12.6.2017), začínající zmínkou
o kolegyni, černošské kongresmance Maxine
Watersové z Kalifornie, víc než tucetkrát ve
svém obvodu zvolené, občas v podivných
machinacích zaangažované. Například
obvinila CIA jako příčinu zrodu drogového návyku v oblasti Los Angeles. Federální
jakož i texaské vyšetřovací orgány se soustředily na Jamese Prince, přítele z dětství jejího manžela, pro obchodování s kokainem.
To přimělo popuzenou manželku kongresmanku k protiofenzivě směrem k tehdejší
Zpravodaj 7-8/2017

ministryni spravedlnosti (Attorney General)
Janet Reno, s obviněním, že taková iniciativa
hanebně čpěla rasismem. Watersová se svou
iniciativou zvítězila.
V roce 1973 Joanne Chesimardová, bývalá
příslušnice gangsterských Černých pardálů
(Black Panthers), zastřelila příslušníka
státní policie ( New Jersey state trooper) a
došlo k jejímu odsouzení k doživotnímu
žaláři. Podařilo se jí ale z vězení uprchnout
na Kubu. Tato rozběsněná zákonodárkyně
Watersová se zastávala oprávněnosti nejen
vražedného počínání, ale i mnohého
loupení.
Dřívějšího prezidenta George W. Bushe
obvinila z rasismu a rovněž odmítla se za své
osočení omluvit.
O Republikánech (straně Abrahama
Lincolna) se zásadně vyjadřuje jako
o „nepřátelích.“ Peněžní ústav OneUnited
Bank, v němž její manžel byl podílníkem,
byl vyšetřován příslušným výborem
Sněmovny kongresu. Být Watersová členkou
strany Republikánů, media by ji nejspíš
měla obvinit jako jedovatého rasistického
demagoga.
Dotyčná, politicky snad naprosto
nepostižitelná bojovnice, se teď mediálně
blyští ve svém úsilí zničit, důkladně
zdemolovat nynějšího, řádně legálně
zvoleného prezidenta těchto USA. Ano,
jeho zločinem je dosažené volební vítězství
v listopadu 2016. Tak zdůrazňuje bývalý, na
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různých frontách se uplatnivší plukovník.
Legitimně zvolený prezident je obviněn
z vlastizrady bez sebemenší špetky
jakéhokoliv důkazu.
Poté co ruské vojenské jednotky zahájily své
úspěšné válečné tažení ve východní oblasti
Ukrajiny, jakož i zmocnění se krymské
oblasti, Barack Obama, předchozí nájemník
v Bílém domě, obdržel z Ukrajiny z vládních
kruhů naléhavou žádost o výpomoc,
o dodávku akutně potřebných zbraní.
Washington vyhověl dodávkami ponožek a
přikrývek (socks and blankets).

Obama byl ochoten se s Putinem podílet
o informace, týkající se Středního východu
a Sýrie. John Kerry, který po Hillary
Clintonové převzal rezort zahraničních věcí,
informoval americkou veřejnost s ujištěním,
z Moskvy obdrženým, že Sýrie všechny
chemické zbraně ze svého území odstranila.
Trump ke svému prospěchu o něčem
takovém informován nebyl a jeho letecká
reakce příslušně vypadala. Prozatím
nikterak k podpoře impeachment zájmů
zákonodárkyně Maxine Watersové.
Text: Ota Ulč

***

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
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Zajímavosti z přírody

Jednotvárne, uspávajúco bzučia nad lúkami
guľaté chlpaté čmeliaky. Maškrtia na kvetoch
chvejúcich sa a zohýnajúcich pod váhou
ich ťažkých tiel. Ale život v hniezde, okolo
kráľovnej nie je až taký idylický a v každom
prípade sa končí smrťou.
Mladá kráľovná cíti jar. Vonku už povieva
vlahý vetrík, keď sa prebúdza z dlhého
spánku. Každý čmeliak, ktorého vidíte lietať
skoro na jar, je kráľovná. Zimu strávila
v dutine pár centimetrov v zemi. Stáva
sa, že zimu prežije len jedna z desiatich
kráľovien. Príčiny sú rôzne, napríklad častá
zmena teploty, alebo jarné záplavy.

pixabay.com

Príbeh čmelej kráľovnej

suchá, s pohodlným vchodom a aj akosi
dôverne blízka. Chemické zloženie myšieho
potu je blízke pachovým látkam čmeliakov.
Dom si našla. Je v ňom síce ešte trochu
zima, ale to nič. Prinajhoršom si pritiahne
krídla tesne k telu ako prikrývku, pohybom
hrudných svalov sa rozochveje a vytvorí
si tak teplo. Neskôr, až bude dom plný,
vyhrejú si ho čmeliaky na takých 31 stupňov.

Teraz sa však prediera chlpkatými nohami
v ústrety slnku, letu a životu, ktorý bude
skutočnou drámou. Jej osudom je ustanoviť
vládu, založiť štát a nakoniec sa stať obeťou
vlastnej kliky. Nič však o tom nevie, teraz cíti
len hlad a tak sa púšťa do letu na prvý sľubný
kvet, sliediac po voňavých žriedlach peľu a
nektáru. Ešte ich nie je veľa, najskôr narazí
na krókusy. Kráľovné na jar uprednostňujú
tmavé kvety, na tých sa môžu po dlhej zime
lepšie vyhriať.

Z vosku zo žliaz zlieva prvý kalich na
peľovonektárovú voňavú stravu. Vyhotoví
ich ešte niekoľko desiatok. Keď je "medový
hrniec" plný, uzavrie ho voskovým viečkom
ako miska, naloží doň 5 - 15 vajíčok a aj tie
potiahne vrstvou vosku. Keď vyliahnuté
larvy vyprázdnia pod sebou túto zásobareň,
kráľovná musí až tridsaťkrát za deň vylietať
z hniezda za potravou. Pritom tiež buduje
pre každú larvu komôrku, aby sa mala
kde zakukliť. A znáša vajíčka ďalšieho
potomstva.

V krátkom živote musí ísť všetko rýchlo.
Hoci od zimného spánku uplynul ešte len
týždeň, jej vaječníky sú vyzreté, začína
hľadať hniezdisko. Poprelieza kdejaké škáry,
až nájde to pravé miesto. Často to býva
opustená myšia diera. Istá pred vtákmi,

Začiatkom mája panovníčka už nie je sama.
Asi tri týždne po znáške prvých vajíčok
sa začínajú z kukiel predierať nové čmeliaky.
Pomáhajú živiť larvy a dobudúvajú zvnútra
svoj domov. Kým jedny vyletia z hniezda
za potravou, iné ostanú doma. Toto

Zpravodaj 7-8/2017
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rozdelenie už bude navždy zachované. Prečo
je to tak - to nevie zoológia zatiaľ vysvetliť.

vytvorí okolo kráľovnej kamarilu, a vznikne
aj ďalšia vrstva, medzi kamarilou a plebsom.

Komôrka za komôrkou stále viac zapĺňa
podzemný domov. Kráľovná už nevylieta.
Zhľadúvať poživeň ostalo výlučne na
bedrách robotníčok. Ako sa míňajú májové
dni, pribúda rozkvitnutých stromov a iných
chutných kvetov. Robotníčky sa medzi
nimi len tak mihajú a ozlomkrky sa vracajú
s nákladom domov.

Začiatkom júna, aj keby chcela, kráľovná
už nemôže lietať: jej vaječníky sú veľmi
napuchnuté, už sa len tak vlečie medzi
poddanými, pôsobí apaticky a v hniezde
vládne chaos. Okolo nej sa zomkla kasta
žijúca z práce potlačených, podráždene
brániac svoje postavenie.

V strede mája sú v hniezde asi dva tucty
čmeliakov, všetko funguje ako na povrázku.
Kráľovná je zo všetkých najväčšia a najhlbšie
bzučí. Jej skutočná prevaha sa však ukrýva
v drobných žľazách vylučujúcich feromón,
aromatickú látku upokojujúcu robotníčky a
zabraňujúcu im klásť vlastné vajíčka. Avšak
nielen táto aróma riadi bzučiaci štát. Iný
feromón vo vosku komôrok blahodarne
pôsobí na dorast, a ešte iný je akoby
domovým znamením pri ústí hniezda.
Okrem toho má každý čmeliak aj svoj
osobný pach. Podľa neho sa rozoznávajú
v tme úzkych chodbičiek. Každý v ich
spoločenstve je presne zatriedený, vždy
sa vyššie postavenému vystúpi z cesty.
Naozajstnú šancu majú iba tie, ktoré
neopúšťajú hniezdo. Časť lietajúcich
uchmatnú vtáky, časť zahubí nepohoda,
jedy a iné nástrahy. Tie, čo sedia v teple,
majú za ten čas možnosť pracovať na
vlastnom vzostupe. Asi sedem dní trvá,
kým sa presadí skupina najagresívnejších a
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Spoločenstva čmeliakov sa zmocnil nepokoj.
Zopár najmocnejších samičiek si vyrobí
nádobky na peľ, nektár a na vajíčka kráľovná ich však hneď zničí. Práve tie z
kamarily, ktoré jej stáli najbližšie, sú na ňu
teraz ako sršne, žerú jej dokonca vajíčka.
Najsilnejšie sa snažia zmocniť nadvlády
nad časťou hniezda, zúrivo napádajú
konkurenciu s takými istými plánmi.
V júli sa kráľovná snaží pokojne utiahnuť
nabok, ale zrazu vypukne medzi jej
poddanými vzbura. Jedna z dvorných dám
zniesla vajíčko. Kráľovná sa naň síce hneď
vrhne a vycucia ho - lenže vajíčok pribúda
a ona nemôže byť na všetkých stranách
odrazu, nevládze... Prichádza o svoju
výsadu, sama privádzať na svet mladé dôvod jej nadvlády. Medzi jej poddanými
vypukne vzbura. Začali na ňu útočiť jej
vlastní potomkovia. Povstalkyne sa zhrčia
okolo kráľovnej, udierajú do nej tvrdými
hlavami, tasia na ňu žihadlá, bodajú,
hryzú, šklbú. Kráľovná sa prediera cez
bariéry voskových komôrok, až sa dotacká
Zpravodaj 7-8/2017
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k východu z hniezda. Blanisté krídla má
dotrhané od predtým najbližších - ale aj tak
je už dávno neschopná lietať, už sa len akosi
predriape, prevráti do trávy. Ešte sa snaží
liezť, ale nie dlho. Je koniec. Rozvášnené
pučistky sa vrátili dnu. Pred hniezdom leží
mŕtva kráľovná. Taký býva spravidla jej
koniec. Len výnimočne sa kráľovné dožijú
jesene a zomrú spolu s ostatnými na starobu.
Čmelia kráľovná prežila chladné zimné
mesiace, vybojovala si hniezdo a založila
kolóniu a teraz ju zabilo jej vlastné
potomstvo. Po štiestich namáhavých
mesiacoch splnila svoje poslanie a tak sa jej
zbavili. V čmelích spoločenstvách prebieha
neľútostný cyklus generačných výmen.
Ku koncu júla vtáky a cudzopasníky
prerieďujú čoraz väčšmi rady vyletujúcich
zásobovačiek. Ako sa krátia dni a pribúda

nočného chladu, kamarila v hniezde sa viac
a viac ruje, jedna druhej požierajú vajíčka,
namiesto systému nastúpil rozvrat.
V auguste je hniezdo už takmer úplne
prázdne. Obyvatelia padli za obeť vtákom,
nepriazni počasia, jedovatým postrekom a
samým sebe. Len niekoľko ich samovoľne
opustilo rodný dom - trúdy a kráľovné
budúceho leta, aby sa spárili. Nárok na
prežitie majú iba oplodnené samičky. Keď
udrú jesenné mrazy, nájdu si podzemnú
skrýšu pod machom a suchým lístím.
Chráni ich ochlpený exoskelet a tak tu môžu
nehybne prespať niekoľko mesiacov.
S príchodom jari mladé kráľovné znovu
vyletia, aby založili nové kolónie a
zohrali svoju úlohu v tomto nekonečnom
prírodnom cykle.

***

Čmele sú podobné včelám, ale sú bucľatejšie a chlpatejšie. Okrem toho sa prejavujú oveľa
menšou agresivitou, akú poznáme u ich príbuzných - osí. Na rozdiel od včiel však človek ani
zďaleka toľko nevie o sociálnom živote čmeliakov.
Čmele nezimujú v kolóniách, nevytvárajú si zásoby medu na prežitie a nie sú preto využiteľné
pre jeho výrobu. Čmeľ má ale veľký význam pre ľudí a rastlinstvo. Patrí medzi dôležitých
opeľovačov pre hospodárske plodiny ako aj pre voľne žijúce rastliny. Je čoraz viac využívaný
pre opeľovanie poľnohospodárskych plodín, nakoľko vzhľadom na množstvo peľu na bohatom
ochlpení tela a svojim intenzívnejším bzučaním, dokáže kvalitnejšie opeliť aj ťažšie opeliteľné
súkvetia. Vhodné sú aj pod umelé osvetlenie vo vysoko intenzívnych skleníkoch pri pestovaní
(najmä) paradajok.
Vplyvom vedľajšieho účinku používania pesticídnych prípravkov dochádza k tomu, že čmele
sa postupne dostávajú medzi ohrozené druhy.
Spracovala: Schifferle Jarmila
Zdroje: pravda. sk, sme. sk, wikipedia
Zpravodaj 7-8/2017
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Adresář Svazu spolků
Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
info@svaz-spolku.ch / www.svaz-spolku.ch

(zde najdete aktuální informace a e-maily na níže uvedené)

předsednictvo:
předsedkyně/
osobní oddělení

Maria Cron

Zinggentorstr. 3

6006 Luzern

041 410 14 12

místopředseda
pro ČR

Ing. Jaroslav Havelka

Av. Gare-des-EauxVives 24

1208 Genève

022 736 92 33 t/f

místopředseda
pro SR

JUDr. Andrej Hrico

Püntenstr. 2

8184
Bachen-bülach

043 539 90 14 t/f

jednatelka /
sekretariát

Helena Springinsfeld

Brunnenwiesenstr. 35 8305 Dietlikon

044 833 35 12 t
044 833 59 04 f

pokladní /správní
rada Zpravodaj

Václav Günter

Eichtalboden 81

5400 Baden

056 221 22 64

účelová zařízení Svazu spolků:
Masarykův fond
/ předseda

PD Dr. Dušan Šimko

Gundeldingerstrasse 95

4053 Basel

061 261 43 60 t/f

místo-předsedkyně

Daniela Rajmonová

Sprüngliweg 9

8802 Kilchberg

044 715 48 15

jednatelka

Marie Fischer

Monbijoustr. 89

3007 Bern

031 371 72 82

pokladní

Věra SchlittlerLochmannová

Stettbrunnenweg 20

4182 Muttenz

061 461 25 45

Zpravodaj /
redakce

Adéla Benešová

viz adresa Svazu spolků (SSČS)

079 587 72 69

inzerce,
administrace,
předplatné

Jarmila Schifferle

Parkstrasse 2

5313 Klingnau

056 245 11 48 t
056 245 36 22 f

Dr.med. Peter
Gordon

Clarastr. 19

4058 Basel

061 681 62 00 t
061 681 63 65 f

Jana Hronek

Kestenbergstr. 5

5120 Windisch

056 441 72 05

Jaroslav Jokl

Under Mangoldwis 1

8142 UitikonWaldegg

043 818 62 26

Jasmin Kudrnová

c/o V.Mika
Tulpenstr. 8

8051 Zürich

076 287 27 66

6314 Unterägeri

041 712 05 51

revizoři účtů:
předseda

lic. iur. Libor Šimeček Kanalweg 3
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smírčí komise:
Jana Bachmann

Ruopigenring 91

6015 Luzern

041 260 86 07

Jiřina Kalivodová

Bruggwiesen 1

9300 Wittenbach 078 894 97 85

Výbor Svazu spolků
Spolky Čechů a Slováků ve Švýcarsku
adresy zástupců spolků ve výboru

(aktuální informace a maily na níže uvedené najdete na stránce Svazu: www.svaz-spolku.ch)

spolek

zástupkyně /
zástupce

adresa

telefon, t/f
(telefon/fax)

Beseda
Slovan Ženeva

Pierre Allan

ch.de la PetiteBoissière 34

1208 Genève

022 840 43 25

Beseda
Svatopluk Čech

lic.iur. Libor
Šimeček

Kanalweg 3

6314
Unterägeri

041 712 05 51

Domov Basilej

Jaroslav Martinec Rütistr. 22

4103
Bottmingen

061 421 97 09

Sokol Baden

Věra Blažek

5415
Nussbaumen

056 282 27 15

Sokol Basilej

Dana Štěpánková Häsingerstrasse 29 4055 Basel

Sokol Bern

Jiří Dvořák

Neuhausweg 49

3079 Liebefeld 031 971 52 56

Sokol Luzern

Jana Bachmann

Ruopigenring 91

6015 Luzern

041 260 86 07

Sokol St.Gallen

Jiřina Kalivodová Bruggwiesenstr.1

9300
Wittenbach

078 894 97 85

Kornweg 13

061 381 85 54

Sokol Winterthur Antonín Vlček

Giesserstr. 6

8406
Winterthur

052 202 96 12

Sokol Zürich

c/o V.Mika
Tulpenstr. 8

8051 Zürich

076 287 27 66

Clarastr. 19

4058 Basel

061 681 62 00 t/f

Jasmin Kudrnová

Česko-SlovenskoŠvýcarský
Dr. med. Peter
zdravotnický
Gordon
spolek
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Historie taneční skupiny
Folklor 75 - Zürich
Letos pořádá spolek Domov Basilej jako každý rok tradiční „Besedu u cimbálu“.
(Sobota 16. 9. 2017 od 16,00 do 22,00 hod., Domaine Nussbaumer, Klusstrasse 177,
4147 Aesch u Baslu). O hudbu se stará cimbálová muzika Pajtáš z Moravy a taneční
vložku uvede skupina Folklor 75.
V posledním čísle časopisu Domov (Bulletin
č. 3/2017) je uveden podrobný program
besedy s historií souboru Pajtáš i Folklor
75. Protože jsem byl v roku 1975 při vzniku
Folkloru 75 jaksi „u toho“, rád bych tuto
zprávu doplnil:
Folklor 75 skutečně vznikl v roku 1975, jak
název napovídá, ale nikoliv u příležitosti
sokolského sletu (ten byl v Zürichu o rok
později - 1976), ale po návratu našich skautů ze světového Jamboree Nordjamb 75 v
norském Lillehammeru (vedoucí br. Maugli
- Dr. Jiří Kolominský z Německa plus technický a organizační vedoucí br. Dan - Ing.
Jiří Kraus + 20 čs. skautů, z každé země 10).
Tehdy přišli oba vedoucí čs. skautingu ve
Švýcarsku, tj. ses. Pirátka - Dana Seidlová
a br. Cookie - Karel Kukal s nápadem, aby
naši skauti i skautky, doplnění žáky z „České
doplňovací školy v Zürichu“ nacvičili
Českou besedu. Pirátka hned sestavila
základní čtyři páry ve věku 13 - 15 let, o
čemž se dochovala historická fotografie:
Puntička - Katka Seidlová, Tompe - dnes
JUDr. Tomáš Poledňa, Šrámek - Helenka
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„“

Seidlová, Aňa - dipl. Arch. SIA-MBA
Břetislav Kraus, Dana Růžencová - Šašková,
Radan - Dr. R. Hain, Píďalka - Lidunka
Kukalová a Sam Hawkins - Zdeněk Dulík.
Těchto „osm průkopníků“ bylo doplněno v
dalších čtyřiceti letech desítkami nových a
mladších tanečníků.
(Více o starším období Folkloru 75 je uvedeno v knize „Dějiny čs. exilového skautingu
1939-1992“, od Ing. Josefa Cihláře z Prahy br. Pep, na níž jsem měl sám - br. Dan, určitý
podíl).
Nácviku Folkloru se ujala taneční choreografka paní Výrostková, o kroje se starala od
počátku paní Jiřina Šašková, majitelka několika originálních moravských krojů, doprovodnou hudbu opatřil včetně aparatury její
manžel Áda Šašek, který vozil většinou celou
skupinu po Švýcarsku i po Evropě svou
dodávkou. V následujících letech se starala postupně o kroje Ádova dcera Dagmar
Dornbierer a choreografii převzala dipl.
Arch. MBA Katka Nápravníková - Hain,
která v dalších letech celou skupinu vedla.
Dnes je vedoucím Folkloru 75 Mathias
Zpravodaj 7-8/2017
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Haag, Švýcar, který mluví perfektně česky
a který spolu s Pavlem Němečkem a Katkou
Nápravníkovou pokračují v činnosti taneční
skupiny.
Nakonec poznámka k jejich srazům. Již po
více než čtyřiceti let se na podzim celá skupina dnešních i bývalých tanečníků schází

na slavnostní „Party“ v Adliswilu u Zürichu,
kam přicházejí se svými partnery a partnerkami z celé Evropy. Počet návštěvníků
kolísá v jednotlivých letech mezi 150 - 300.
Je opravdu obdivuhodné, čeho tito mladí
a „věčně mladí“ v minulých desítkách let
dosáhli.
Text: Jiří Kraus

***
Slavnostní podepsání smluv s národním
archivem
O tom, že české spolky a tím pádem i Svaz spolků (SSČS) předává svoje starší doklady
do Národního archivu v Praze, už se psalo ve Zpravodaji několikrát. Také letos na Sjezdu
byly připraveny krabice s archiváliemi. Na převzetí a vzájemné podepsání smluv přijela paní
Dr. Drašarová a Mgr. Zora Machková. Při tom se také měnily smlouvy „zapůjčovací“ na
smlouvy „darovací“, podle rozhodnutí výboru SSČS z 22.10.2016. Ve smlouvách je vyjádření,
že obě smluvní strany si uvědomují nezbytnost zachování svědectví o historickém vývoji
české a slovenské společnosti v cizině pro budoucí generace, které je mají k dispozici pro
historické práce. NA se zavazuje o toto archivní dědictví trvale pečovat. Krásně formulováno a
já věřím, že na bázi vzájemné vstřícnosti a porozumění se také tak stane. Tato vzácná návštěva
našeho Sjezdu byla
srdečně přivítána a
mně se podařilo je při
zpáteční cestě domů
pozvat do Luzernu na prohlídku městem.
Po
vzájemném
ujištění, že to určitě
nebyla poslední cesta
do Švýcarska, se obě
dámy rozloučily...
Autor fota: Antonín Vlček
Zpravodaj 7-8/2017
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Sokolské setkání v Oetzu (Rakousko) 2017
Sokolská župy švýcarská má své rituály,
které se každý rok nebo půl rok opakují.
Mezi ty roční patří sokolské setkání v Oetzu
(Tyroly, Rakousko), vždy na svatodušní
svátky. Po dvou posledních setkáních jsme
letos měli obrovskou naději, že bude teplo
a sucho, setkání bylo totiž 3. až 5. června.
Letošní setkání bylo již po 44., organizaci
měla na starosti župa Vídeňská. Když
jsme v pátek odpoledne přijeli do Oetzu a
ubytovali se, naše bytná nám s posmutnělým
úsměvem sdělila, že předpověď počasí
na další dny není příliš růžová, ba je
až mizerná. O je, zase? No, utěšila nás,
sobota má být pěkná, ale celou neděli bude
pršet a to moc. My, optimisté, jsme bytné
moc nevěřili a v sobotu dopoledne za
opravdu pěkného a teplého počasí vyrazili
na Piburg, kde je „naše sokolská“ louka.
Překvapení bylo obrovské. Louka skoro
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zaplněna stany a obytnými vozy, místo
na zaparkování přijíždějících bylo takřka
knap. Nástupem a vztyčením sokolského
praporu bylo sokolské setkání zahájeno a
hned se začal hrát volejbal. Již dlouho nebyl
o volejbal takový zájem, přihlášeno bylo
deset družstev. K večeru pak přijely ještě
autobusy se sokoly z České republiky, takže
u táboráku nás bylo tolik, jak už dlouho
ne. Naštěstí meteorologům předpověď
nevyšla. V neděli dopoledne sice pršelo
až lilo, ale odpoledne vysvitlo sluníčko a
hlavně, bylo teplo. Volejbal i různé hry
se musely odbýt tedy až odpoledne, času
bylo málo, škoda, medaile a výsledky
byly až někdy večer skoro o půl desáté, a
mnohé dítě, které se těší na nějaký diplom
a medaili, tak dlouho být vzhůru nevydrží.
Pondělí ráno trochu zamračeno, ale pochod
ke kameni dr. Miroslava Tyrše opět za svitu
sluníčka. Než jsme vyšli, zazpívali a
zatančili nám v obecním sále čeští
muzikanti a tanečníci. Naše setkání
letos poctily svou návštěvou jak
sestry Lenka a Blanka Kocmichovy
(Lenka je náčelnicí ČOS), obě
pak autorky sletového cvičení
„Princezna Republika“. Přijely
i s devadesátipětiletou maminkou.
V obecním stále nás pak v pondělí
všechny pozdravil zástupce starosty
obce Oetz pan Rauch, pak nás
Zpravodaj 7-8/2017
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pozdravili starostka České obce sokolské
sestra Moučková a vzdělavatel br. Mička.
Putovní štafetový kolík a putovní prapor
byl předán br. starostou župy Vídeňské
Tomášem Freyem-Maternou br. Petru

Chourovi, starostovi župy Švýcarské, která
má na svých bedrech příští, již 45. sokolský
sraz v Oetzu.

Text: Eva Svobodová, Sokol Solothurn
Fotografie: Oetz 2017, autor: J. Svoboda

***
Solothurn očima náhodného krajana
Jednota Sokol Solothurn pozvala členy sokolské župy Švýcarské na prohlídku města Solothurn.
Pan Čáp byl čirou náhodou na návštěvě v Solothurnu a slyšel velkou skupinu lidí mluvit česky.
Oslovil nás a my jsme spontánně souhlasili, aby se k nám přidal a absolvoval celou prohlídku
s námi. Zde je jeho článek, který nám poslal:
Jen pár kroků, jen pár metrů a již jsme na hranici Zuchwilu. Po pravé straně stojí jako hraniční blok zuchwilský moderní kostel Nových
apoštolů. Zbývá přejít koleje a zahnout do
Bezové ulice a pak rychle projít nevábným
podchodem pod solothurnským nádražím a
již je tu první větší zastávka naší „prohlídky“
na Kreuzackerplatzu.
Ranní opar nad řekou Aare se již dávno vytratil a připalující sluníčko nutí účastníky shodit nějaký ten svetřík, rozepnout bundu či
dát do tašky nějakou tu šálu. Průvodkyně,
Eva Svobo dová mladší, neúnavně informuje o městě, obyvatelstvu a památkách.
Je však těžké se soustředit. Úchvatný téměř
kýčový pohled na město bere návštěvníkům
dech. Slunečními paprsky ozářené střechy,
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poklidná hladina řeky a nad tím vším se lesknoucí vrcholy hřebenu pohoří Jura mluví
za všechno. Město Solothurn právem patří
k nejhezčím městům Švýcarska. Vysoko nad
městem se tyčí nevýrazný vrchol Weissenstein,
oblíbené to místo nedělních výletů. Nás však
nesou naše střevíce přes most na druhou stranu řeky. Palais Besenval, markantní stavba
na břehu Aare má bohatou historii. Nejdříve
representativní bydlení rodiny Besenval a von
Roll. Od roku 1829 sídlo biskupa, později sídlo
státních institucí. Posledních deset let slouží
celý komplex veřejnosti jako restaurace a
seminární centrum. „Hej, tady jsme ….“, nějak
jsem seponořil do myšlenek, zaposlouchal
do melodie, kterou vyhrávají muzikanti, kteří
se usadili naproti přes ulici a propásl odchod.
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Skupinka mi již utekla a čeká u schodů do
katedrály. Rychle ji dobíhám. Průvodkyně
právě hýří informacemi o hotelu Koruna.
Pověstný hotel stojící na rohu ulice a malého
prostranství před katedrálou má svojí bohatou
historii a ještě pověstnější restauraci. „Když
jsem chodil do Koruny,…“ začal někdo
vzpomínat, ale to se již skupina začala prodírat
masou lidí, kteří jako každou sobotu zaplnili
centrum města. Kolem pěkně zrenovované
fasády jezuitského kostela, která hostí
ve výklencích čtyři monumentální sochy,
se snažím neztratit kontakt s jádrem sokolské
skupiny. Prý má město 11 kašen, ale mně
se to zdá málo. Jistě to počítali před dvěma
sty léty, kdy měl Solothurn jen 4000 obyvatel
a 550 domů. Na větší počítání není dnes čas.
Kráčíme dále, ale naštěstí Gurzelngasse klesá
milosrdně dolů a my se zastavujeme u Červené
věže. Její orloj není až tak komplikovaný a
hezký jako ten pražský či ten v Olomouci. Spíš
se dá srovnat s tím v Bernu, ale i tak je celá
řada návštěvníků ráda, že bratr Jiří Svoboda
chod ručiček na ciferníku ještě jednou
pomalu a podrobně vysvětlil. Jako doplněk
jsme si počkali pět minut na „celou hodinu“ a
ujistili se, že smrtka na věži skutečně obrátila
přesýpací hodiny. Věřte něčemu, co jen stěží
chápete. Člověk se musí jednoduše přesvědčit.
Takže jsme uviděli a uvěřili.
Na cestě zpět ke katedrále jsme si zaskočili
do jezuitského kostela, který skrývá nejedno řezbářské dílo z ruky místního sochaře
Johanna Petra Fröhlicha. Než jsme vstřebali dojmy z jednoho kostela, už stoupáme po
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dlouhých scho dech ke katedrále. Schodů
má být 33. Někde jsem četl, že jich je 36, ale
počítej je, když ti do ucha pořád někdo huláká
„dále, dále, výše a výše…“. Když jsem stoupal po schodech kolem Mojžíšovy kašny,
připadalo mi, jako by se nám Mojžíš smál.
Určitě se alespoň usmíval. Nejen, že socha
má na hlavě rohy, ale v ruce má i zlatou hůl,
která ale spíš připomíná klasickou rákosku.
Naštěstí Mojžíš rákosku nepoužil a všichni
se bez újmy dostali do katedrály. Obrovská
církevní stavba by stála za samostatné delší
zastavení. Již sama fasáda kostela je galerie
soch svatých spojených s historií římské legie
a Solothurnu. Z výšky tu na lidské hemžení
dole přihlížejí kamenní Urs, Victor, Mauritius, Felix, Regula a Verena. Nejrychleji poznáte
sv. Verenu, která drží v ruce obrovský hřeben.
Dalším oddychovým místem během našeho
putování byl bronzový model města umístěný
nedalo Basilejské brány. Po několika minutách
však nastal návrat do města a výstup strmou
ulicí k místní zbrojnici.
Zde se rozproudila živá diskuze o pověstném
tanku Praga vz.39, který byl dlouhá léta
vystaven právě v přízemí zdejší zbrojnice.
Tento tank pocházel z první série dodané ještě
před druhou světovou válkou do Švýcarska.
V listopadu 2007 byl tento tank prodán
do vojenského muzea v Schaffhausenu.
Od zbrojnice je to již jen kousek k radnici. Zde
ne všichni využili možnosti vystoupat točité
schody a nahlédnut do sálu pro kantonální
radu. Sál byl v roce 2005 velice vkusně
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Z činnosti spolků
dokončení prohlídky města. Nejbližší
branou jsme dorazili ke koncertnímu
sálu a když jsme za námi zanechali
Kunstmuseum, šlo se již pěkně
s kopce podél hradeb. Burrisgraben
dnes již není příkop, stejně jako
ulice Na příkopě v Praze. Jen ta
označení zůstala. Skrz Gunzelngasse
a Hauptgasse jsme stanuli opět
před katedrálou a zde oficiální část
prohlídky skončila.
Kdo měl chuť a čas, pře su nul
se do Zuchwilu, kde zásluhou členů
jednoty Solothurn následovala pohodová část akce. Vítané občerstvení a
celá řada výborných zákusků osvěžila i ty, kteří již projevovali první
náznaky únavy. Počasí nám přálo.
Nálada byla výborná. Průvodkyně
měla o městě plný ruksak infor-

renovován a ani se nechce věřit, že skýtá místo
pro sto členů kantonální vlády. Nedaleko
františkánského kostela se ozvaly první hlasy
navrhující občerstvení. Většina byla ovšem pro

mací a tak se každý dověděl i to, co
často nestojí v oficiálním průvodci.
Pochodové tempo bylo věku a kondici účastníků přizpůsobeno. Budiž
Sokolu Solothurn vysloven vřelý dík
za organizování této velice zdařilé akce, nutno
poděkovat za vytvoření zázemí a kuchařkám
za pohoštění v „základním táboře“.

Text: Jaroslav Čáp, Langenthal
Fotografie: Solothurn, Katedrála sv. Urse, autor S. Chyczyi
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Z Blatné k anglické královně
Zdenka Fantlová přežila holocaust a marně hledá svůj ztracený domov
Tuto výjimečnou ženu, žijící v Londýně, která se 28. března dožila 95 let, jsem poznal
před dvaceti lety. Celou tu dobu se snažím pochopit, jak je možné, že přežila ve válce
takové peklo, které Němci připravili zejména Židům, kterých zahynulo v lágrech
6 miliónů. Tady jsou její odpovědi.
Jaká je vaše nejranější vzpomínka na
Blatnou?
Moje nejranější vzpomínka na Blatnou je pro
mne dnes zajímavá tím, že už v tak raném
věku se projevuje naše vrozená povaha, naše
geny a způsob osobního rozhodování, který
se nemění po celý náš život.
Byly mi tři roky, byla neděle a v Blatné
se vytahoval velký zvon do věže kostela. Celé
město se na to do naší ulice přišlo podívat.
Jen já jsem nesměla, že prý jsem ještě
malá, a zůstala jsem doma s dědečkem. To
jsem nemohla přijmout. Já, která ten zvon
ze všech nejvíc chtěla vidět!?

dobře viděla. A co jsem viděla? Poslední
obrázek, když ten obrovský zvon právě
zasouvali do věže.
Tak jsem to přece jen docílila, a nechalo
to ve mně pocit velkého vítězství. Tento
rys v mé povaze se pak po letech opakoval
v Mauthausenu a v Bergen Belsenu, kdy mi
to zachránilo život.

Z ulice šel hluk a nadšení, jak zvon
vytahovali, a já tam nejsem! Jsem
nešťastná… A najednou příležitost! Dědeček
usnul. To byl můj okamžik k činu.
Vyběhla jsem po schodech z domu rovnou
do ulice ucpané lidmi. Protahovala jsem
se mezi nimi, nevím jak, až jsem našla
maminku, zatahala ji za sukni, a ta se lekla a
upozornila tatínka.
Ten se ale usmál, jakou má odvážnou dceru,
vyzvedl mne a posadil na svá ramena, abych
34

Foto: Zdenka Fantlová
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Vaše první maminka pocházela z Cerhonic
u Mirotic. Jak na ni vzpomínáte?
Bohužel na svou maminku, která umřela
ve svých 28 letech, a mně byly tři roky, mám
jen dva další obrázky v paměti. Vede mne za
ručičku na procházku a já si nesu červené
paraplíčko. Druhý obrázek, když nás tatínek,
mne a bratra Jiříčka, na její přání přivedl
do ložnice, kde ležela v bílých polštářích
a rozložených hnědých vlasech, aby nás
naposled viděla. Obrátila se do polštářů a
hlasitě plakala. Tomu jsem nerozuměla.
Druhý den na to umřela.
Vím, že často chodíte na její hrob… Jaké
to je setkávání?

vyhlazovacích táborů, válku jsem přežila
jako jediná z rodiny a do Rokycan jsem
se nevrátila 50 let.
Domov je základ života a všeho, co s tím
hluboce souvisí: škola, mládí, první lásky,
rodná řeč. To je vaše identita, kterou
si vozíte s sebou v kufru po světě, ať už žijete
kdekoli. Často se ptám sama sebe, která jsem
celý život žila v cizích zemích, kdo je na tom
líp. Jestli ten, kdo žil celý život na jednom
místě, kde zapustil hluboké kořeny, cítí
se neodděleně od přírody kolem sebe,
kterou vnímá každou žilkou a jeho život
je do ní vrostlý. Má domov, kde se narodil
a kde žije.

Její hrob je na starém židovském hřbitově
v Miroticích. Chodím tam, jak často můžu.
Přitom ale nemyslím na maminku, kterou
jsem skoro neznala, ale na tatínka, který ji
velmi miloval a ona jeho také. Myslím, jak
mu asi bylo, když ji tam pokládal do hrobu,
jak by se tam byl nejraději pochoval s ní.

Nebo ten, který objel svět, hodně viděl
i zažil, všude zapouštěl jen mělké kořínky,
aby se tam udržel a čekal s nadějí, že to bude
třeba jeho nový domov.

Druhý hrob je v Rokycanech. Kdo je tam
pochován?

Mnoho čtenářů zná vaši knihu Klid je síla,
řek´ tatínek. Jak a proč vznikla?

Druhý rodinný hrob je v Rokycanech na
židovském hřbitově, kde jsou pochováni
rodiče tatínka, ještě v normálních dobách,
ještě před druhou světovou válkou.

Padesát let po válce jsem se vrátila na
návštěvu Rokycan, abych se tam tváří v tvář
střetla se svou minulostí. Byla to nečekaná
zkušenost. Čas všechno posunul, a moje
minulost a já v ní se mi jevila jako stará
vybledlá fotografie z dávné doby. Jako bych
se objevila mimo čas a prostor. Ale žily
ještě bývalé kamarádky ze školy, které mne
uvítaly a ptaly se: ´Prosím tě, že jsi přežila
všechny koncentrační tábory jako jediná

V Rokycanech jste prožila velkou část
dětství a dospívání. Je tam váš domov
i teď?
Ano, Rokycany byl můj pravý domov až
do téměř dvaceti let, kdy po německé
okupaci nás Němci vyhostili, poslali do
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Dnes vím z vlastní zkušenosti, že domov
je jen jeden. Ten původní, který se nedá
ničím nahradit.
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z celé vaší rodiny? A co jste tam celou tu
dobu, skoro čtyři roky, dělali?´
Jednoduchá otázka, na kterou nebyla
jednoduchá odpověď. Tehdy jsem
se rozhodla, že to co jsme tam dělali, musím
napsat a zachytit obraz té doby nejen za sebe,
ale i za ty, kteří nepřežili, jako svědectví té
velké historické pravdy.
Jak čas neúprosně postupuje, nás, živých
svědků, ubývá. Ale pokud jsme ještě tady,
myslím, že máme povinnost tu dobu a
lidskou tragédii stále připomínat, jako
varování. Holocaust, který dnes někteří lidé
popírají, nebyla žádná živelná katastrofa,
ten vymysleli lidé, a ti se nemění. Pokud
se lidstvo nenaučí se navzájem tolerovat,
bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství
a národnost, nebezpečí dalších konfliktů
potrvá dál. Dnes víme, co byl Auschwitz
(Osvětim) a čeho je člověk schopen. Dnes
víme také, co byla Hirošima, a co je dnes
v sázce.
Jste známá a výjimečná tím, že o koncentračních táborech nevyprávíte bolestně, ale s velkým nadhledem. A přesto
na vašich přednáškách lidé slzí. Jak je to
možné?
Ono totiž přežít koncentrační tábory nebo
normální denní život má v něčem stejný
princip. Způsob přežití spočívá v jedné
formuli - pokud danou situaci nemůžeme
změnit, musíme ji přijmout a přizpůsobit
se jí. V tom je naše záchrana, pokud nám síly
stačí. My lidé nevíme, jakou neznámou sílu a
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zdroje v sobě máme, až když dojde ke krizi,
k situaci, kdy se ocitáme na hranici mezi
životem a smrtí. Teprve pak objevíme, čeho
jsme schopni, co v nás je a jakou životní
rezervu v sobě máme. Ale každý jinou. Naše
duševní síla má obrovskou převahu nad silou
fyzickou. Co nám dává neuvěřitelnou sílu
je jen naděje a důvod proč chceme přežít.
K tomu nám napomáhá naše svobodná
vůle, která i v nejhorších podmínkách nám
zůstává nedotčena, a která nás vede a drží
při životě. Ovšem v našem případě byly
rozhodující podmínky, za kterých jsme
do lágru nastoupili. Bylo lepší být mladý
než starý, být zdravý než nemocný, být
svobodný než ženatý s rodinou. Ty všechny
podmínky jsem měla já, když jsem přišla do
Auschwitzu a navíc jsem byla zamilovaná.
Měla jsem v ruce tu nejlepší zbraň na přežití.
Lásku a naději. I když to všechno dopadlo
jinak. A to lidi často dojímá.
Zmiňovaná kniha byla vydána v Německu
a v Americe. Jak tam na ni lidé reagovali?
Zejména, třeba na besedách v Německu,
kde mají stále stigma fašismu?
V Americe vyslechlo publikum moje
vyprávění jako něco z velké dálky, co si dost
dobře neumí představit a také, že jich se to
vlastně nijak netýká.
V Anglii je to jinak. Anglie byla s Německem
ve válce, zažila smrtonosné nálety,
devastující ničení měst, ztráty na životech.
Ale neměli Němce na vlastní půdě a místní
lidé s nimi nepřišli do osobního styku jako
jinde v Evropě. Když se pak ale Angličan
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sejde tváří v tvář s někým, kdo přežil
německé koncentrační tábory jako živý
svědek té doby, vyslechne to s obrovským
zájmem.
V Německu je největší zájem, kde ve školách
se učí nový princip proti lhostejnosti a
násilí. Němečtí posluchači věděli moc
dobře co se dělo a po každé přednášce jsem
měla dojem, že se svým potleskem vlastně
omlouvali za to všechno, co Německo za
války způsobilo.
V Česku je to hlavně ta nová generace,
která si z mé přednášky jen doplňuje, co už
o holocaustu věděli.
V Anglii, kde žijete od roku 1969, kniha
vyšla pod názvem Plechový prstýnek.
Stejný název má i monodrama, které
se v minulých letech hrálo po celém světě.
Jste s tímto vydáním spokojená? Jaký má
ohlas?
Když z mé knihy Plechový prstýnek, která
vyšla v Anglii, vznikla divadelní hra, měla
velký úspěch na britských jevištích, např.
na mezinárodním festivalu ve skotském
Edinburgu, a která se pak hrála po světě,
v Indii, Austrálii, Číně, a nakonec
i v Terezíně. Jak tisk, tak divadelní kritika
ji označili za důležitý historický dokument.
Vím, že jste po válce hledala ztracený
domov krátce ve Švédsku a dvacet let
v Austrálii. Myslíte, že jste tam měla
zůstat?
Po válce bych byla docela ráda zůstala žít
ve Švédsku, protože jsem neměla kam jinam
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jít. Můj původní domov v Československu a
celá rodina zmizeli. Ale z osobních důvodů
to nevyšlo, a já jsem odjela co nejdál do
Austrálie. Cesta zpátky nebyla a já jsem
začala v Austrálii nový život. Vdala jsem
se, měla dceru, našla novou kariéru a hrála
dvacet let v divadle, smířená s osudem,
že v Austrálii skončím. Ale doma jsem
se tam nikdy necítila. Jiná příroda, jiné
hvězdy, měsíc svítil na opačné straně.
Velký vůz a Orion tam nebyly, jen Jižní
kříž a s tím jsme se neznali. Domov byl jen
ve vzpomínkách.
Teď máte britské občanství? Jak vás a
vašeho muže Charlese přijala anglická
společnost?
Teď od roku 1969 žiji v Anglii, kam firma
přeložila mého muže. Mám australský, ale
i český pas. Anglická společnost o cizince
nestojí jako o domácí hosty, jen jako
o známé. Angličané žijí za zavřenými
dveřmi. Aby vás přijali mezi sebe, musíte
tady vyrůst, chodit do školy, nebo s nimi
pracovat. Jsou velice ochotní, rádi pomáhají,
mají výborné chování, váží si vás, ale
nekamarádí se s vámi. Anglie není můj
domov i po 45 letech, nevyrostla jsem tady,
ale jsem jim vděčná, že mne tady nechají
žít v klidu a míru po všech mých životních
etapách.
Jste poměrně známá v anglických médiích,
v BBC, v Timesech apod. Uvedlo vás to
více do anglické společnosti? Jak se chodí
ke královně a k princi Charlesovi?
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Na osobní styk s královnou, jak ji oslovit a
kdy, jak podat ruku a udělat pukrle, na to
jsou přísná pravidla, která předem obdržíte.
Vyptávala se dost dlouho a já jsem jí
poděkovala za její britskou armádu, která
nás osvobodila v Bergen Belsenu a za
jednoho mladého důstojníka, který mi tam
svojí lidskostí zachránil život, a kterého jsem
už nikdy potom nenašla.
Královna měla velký zájem a poradila mi,
která organizace by mi v tom pomohla.
Vypadala mladě, měla modré hezké oči,
měla jsem dojem, že je to moje nová
sousedka, se kterou bych
mohla kamarádit a ne
žádná britská královna
se zlatou korunou na
hlavě, která vede celý
Comonwealth.
Vloni tomu večeru
předsedal princ Charles,
ale jen na 25 minut.
Nevím, jakým zázrakem
si vybral právě náš stůl
a mne, kterou oslovil
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a podal mi ruku. Po vyslechnutí mých
odpovědí mne požádal, abych mu poslala
moji knihu The Ting Ring (Plechový
prstýnek). Mám o tom fotografii. Knihu
jsem mu poslala a dostala od něj osobní
poděkování, jak knihu četl se zájmem
i se smutkem a jak je důležité tu dobu stále
připomínat. Podepsán jen Charles.
Nemohu si odpustit tuhle otázku, kterou
mi vnukla jistá relace právě na BBC. Proč
spojenci a zejména RAF nebombardovali
lágry, resp. železnice k nim, či jen plynové
komory, když to tehdejší navigační
technika umožňovala?
Je logické se dnes ptát, proč spojenci
nebombardovali koncentráky nebo
železnice, které k nim vedly. Nás to nikdy
nenapadlo, čekali jsme jen na konec války.
My jsme o okolním světě, kde se co dělo, nic
nevěděli.

Foto2: Paní Zdenka s královnouu

Anglie slaví každý rok 27. ledna
osvobození Auschwitzu a pořádá ten den
ve Westminsteru, nebo v některém jiném
paláci, vzpomínkový večer. Na ten je
pozván určitý počet těch, co přežili a žijí zde
v Londýně. Královna Alžběta a princ Filip
pak určené místo navštíví a osloví, koho si
vyberou na krátký pohovor. A tak si před
třemi lety královna vybrala z davu i mne.
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Položila jste někde takovou otázku?
Možná, že se uvažovalo o omezení
transportů do Auschwitzu, ale do jaké
míry by to bývalo pomohlo, to nemohu
odhadnout, jaké praktické a politické řešení
by k tomu tenkrát muselo být.
Rodinu, dceru a dvě vnučky, máte
v Americe. Našla byste tam svůj domov?
Ano, moje dcera se usadila v Americe,
v Bostonu, pod vývojem událostí. Přijala
pozvání na jeden rok na americkou
univerzitu. To se prodloužilo na dva roky,
pak na další a další. Až tam potkala svého
budoucího muže, vdala se a už tam zůstala.
Duší je ale Australanka, kde se narodila,
chodila do školy a přijala Austrálii za svůj
domov. Já jsem musela přijmout, že dcera
bude žít v Americe a já zůstanu v Evropě,
i když je to Anglie, která je na ostrově.
Amerika, její způsob života, jednání a
myšlení je mi cizí a tam bych žít nechtěla.
Byla jste velmi blízká přítelkyně Alice
Sommer, která zemřela před třemi lety ve
věku 110 let! Jaká to byla žena?
V Terezíně od roku 1941 mezi občany
židovského původu z Čech a Moravy byli
velmi známí a vysoce hodnocení hudebníci,
dirigenti, skladatelé, herci, pěvci, režiséři,
spisovatelé a výtvarníci. Němci povolili
koncerty, divadelní představení, a použili to
pak pro svou propagandu, ukázat světu, jak
dobře se se Židy zachází. Pro lidi v hledišti
byly tyto kulturní zážitky morální oporou a
nadějí. Alice Sommerová tam byla jednou
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ze slavných pianistů. Na podzim 1943 jsem
byla na jejím prvním koncertu v bývalé
sokolovně, kde hrála Chopinovy etudy
(znala zpaměti všech 27).
Byl to neskutečný zážitek, poslouchat
tuto božskou hudbu v tom uzavřeném a
nelidském prostředí. Vyvěrala z toho síla
svobody ducha. Alice tam pak hrála na
100 koncertů všech klasiků klavírní hudby.
Přežila Terezín a po válce vyučovala na
konzervatoři v Jeruzalémě. Přestěhovala
se pak do Londýna, kde jsme se scházely
téměř každou neděli. Žila skromně
v jednopokojovém bytě, měla svůj Steinway,
a byla šťastná. Vracela se ve vzpomínkách
do života v předválečné Praze, kde dávali
domácí koncerty, přátelili se s Franzem
Kafkou – spolužákem jejího bratra, s Maxem
Brodem a dalšími osobnostmi té doby. Žili
kulturně bohatým životem.
Alice byla skromná, velká optimistka,
lidi měla ráda a oni ji. Hudba byla pro
ni nevysvětlitelný zázrak a náplň života.
Ke konci svého života nafilmovala malý
dokument své doby, ve kterém jsem s ní
také účinkovala: The lady in number 6, který
týden po její smrti vyhrál v Hollywoodu
Oscara.
Měla dlouhý a produktivní život a dožila
se 110 let, kdy v Londýně zemřela. Byla
inspirací mnoha lidem včetně mě.
Vím, že jste si v posledních letech velmi
oblíbila Třeboň. Proč?
Do Třeboně jsem poprvé přijela na
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město po mnoha letech strávených
v cizině. Všichni kolem mě mluvili
česky, domy i stromy jako by
vystoupily z minulosti, lidé kolem
mne šli s úsměvem po svém, děti
lízaly zmrzlinu a mně bylo, jako
bych se probudila z dlouhého
spánku zpátky doma. Měla jsem
pocit nečekaného štěstí…

doporučení do lázní léčit bahnem klouby.
Třeboň, co by malé české město, se vším
všudy i s okolím ve mně náhle a nečekaně
probudilo dávno potlačený pocit ztraceného
domova. Bylo to na delší dobu první české

Třeboň se svou bohatou
rožmberskou minulostí je úplně
jiná než moje Rokycany, ale je
v mé rodné zemi, kde se cítím doma tělem
i duší. Od té doby tam pravidelně jezdím
téměř dvacet let a našla jsem tam spoustu
výborných přátel.

Miroslav Hule (70) se narodil ve Zlivi u Českých
Budějovic, absolvoval studia na ČVUT v Praze,
vodní stavitelství. Pracoval jako rybníkář, ekolog a
nakladatel. Je autorem dvou desítek beletristických
knih básní a povídek, píše i historickou literaturu faktu
o rybníkářství. Je členem PENklubu. Žije a pracuje
v Třeboni, kde má nakladatelství Carpio.

Rozhovor: Miroslav Hule
Foto2: z archivu Zdenky Fantlové
Foto str. 34, 40: z archivu Miroslava Hule
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Letem Českem a Slovenskem
Slovensko: protikorupční protesty a blížící se regionální volby
Jednou z klíčových událostí měsíce června
na Slovensku zůstalo protikorupční hnutí,
které stojí za organizací řady velkých
protestních pochodů. Celé hnutí vzniklo
„zezdola,“ když ho na počátku iniciovali
jen dva středoškolští studenti Dávid Straka
a Karolína Farská. Původně chtěli pouze
přes sociální sítě svolat několik svých
studentských kolegů a vyjádřit svůj názor,
že Slovensko dusí korupce. Symbolem
jejich kritiky se stal případ podnikatele
Bašternáka, který je podezřelý z krácení
daně. Opozice a protikorupční aktivisté
obviňují ministra vnitra Roberta Kaliňáka,
že nad Bašternákem z titulu své funkce drží
ochrannou ruku a kryje ho před trestním
stíháním.
Již v dubnu přišlo na první akci
zorganizovanou studenty v Bratislavě
několik tisíc demonstrantů. Později
se protesty rozrostly i do dalších míst
Slovenska. V červnu se v hlavním
slovenském městě konal další tisícový
pochod.
Spekuluje se, zda na základech
protikorupčních pochodů může vzniknout
nějaká nová strana, ale zatím k tomu
nedošlo. Na akcích sice vedle umělců či
dalších veřejně známých osobností vystupují
i opoziční politici a podpořil je i prezident
Zpravodaj 7-8/2017

Kiska, ale jinak přetrvává jejich nestranický
charakter.
Demonstrace zaměřené zejména proti
politikům strany Směr-SD (premiér Fico
a ministr vnitra Kaliňák) nevedou zatím
k výraznému poklesu podpory této největší
vládní strany. Ta si ale udržuje na své
poměry poměrně nízkou podporu pouze
kolem čtvrtiny voličů. Současná vládní
koalice by díky tomu podle posledních
průzkumů neměla většinu v parlamentu,
pokud by se nyní konaly volby. Sice mírně
narostla podpora Slovenské národní strany
(SNS) předsedy parlamentu Andreja Danka,
ale účast ve vládní koalici příliš nesvědčí
převážně maďarské straně Most-Híd,
kterou dokonce v segmentu maďarských
voličů již předstihla mimoparlamentní
Strana maďarského společenství (SMKMKP). Nelehkou situaci současné koalice
navíc umocňuje fakt, že se od voleb úplně
rozplynula původní čtvrtá koaliční strana
Sieť. Její poslanci přešli do jiných stran
(hlavně k Mostu) nebo se stali nezávislými
a podílejí se na pokusech vytvořit novou
středopravicovou stranu.
Známý již je termín podzimních
regionálních voleb, v nichž občané Slovenska
vyberou předsedy vyšších územních celků
(župany) a členy krajských zastupitelstev.
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Budou se konat 4. listopadu. Zatímco na
straně opozice došlo k dohodě o vytvoření
předvolebního bloku složeného z největší
mimovládní strany Svoboda a solidarita
(SaS), uskupení Obyčejní lidé a nezávislé
osobnosti (OĽANO) a mimoparlamentního
Křesť ansko demokratického hnutí
(KDH), budou vládní strany kandidovat
v jednotlivých krajích spíše samostatně.
Nejostřeji bude sledován duel o post šéfa
Bánskobystrického kraje, v jehož čele stojí
od minulých voleb lídr krajně pravicové
strany Lidová strana Naše Slovensko (ĽSNS)
Marián Kotleba. Tato formace nyní čelí
návrhu prokuratury, aby byla rozpuštěna,
protože je podle návrhu extremistickou

stranou s fašistickými tendencemi a je
podezřelá, že svou činností porušuje
slovenskou ústavu, mezinárodní smlouvy
a zákony. Kotlebova strana neponechává
ovšem nic náhodě a podle informací
médií již má nachystanou náhradní stranu,
do níž by její politici přešli, pokud by
k rozpuštění na základě rozhodnutí soudu
skutečně došlo. Ostatní strany se pokoušejí
v Bánskobystrickém kraji pospojovat, aby
Kotlebovi čelily společně, ale k všestranické
dohodě je daleko a velmi pravděpodobně do
voleb půjde více kandidátů. Kotlebovi navíc
může nahrát fakt, že parlament nedávno
změnil způsob volby a hlava kraje bude nově
volena pouze v jednom kole přímých voleb.

Česká republika: Sobotka skončil v čele sociální demokracie
Český premiér Bohuslav Sobotka sice v čele
vlády přežil turbulentní květnovou vládní
krizi, ale od počátku června se začaly šířit
úvahy, že vedení jeho sociální demokracie
uvažuje o možnosti, že by byl vyměněn
v nejvyšší stranické funkci. S nápadem
údajně přišel sám Sobotka, který tím chtěl
reagovat na skutečnost, že podpora sociální
demokracie klesla v některých průzkumech
veřejného mínění až k rekordně nízkým
deseti procentům. Další průzkumy navíc
ukázaly, že voliči sociální demokracie
příliš nepochopili Sobotkou vyvolanou
vládní krizi, která vedla k odchodu lídra
ANO Andreje Babiše z vlády. Jako zvlášť
alarmující se jevil fakt, že voliči sociální
demokracie oceňovali v rámci vládní krize
42

více postup Andreje Babiše než vlastního
stranického šéfa.
Čtrnáctého června bylo oznámeno,
že Bohuslav Sobotka zůstane do říjnových
parlamentních voleb premiérem, opustí
ovšem nejenom funkci stranického
předsedy, ale také lídra pro sněmovní
volby. Nejsilnější parlamentní straně bude
nově předsedat triumvirát, v němž kromě
premiéra Sobotky budou fungovat nový
šéf strany – ministr vnitra Milan Chovanec
– a nový volební lídr – ministr Zahraničí
Lubomír Zaorálek. Posledně jmenovaný
je uvnitř strany považován za dobrého
řečníka a sociální demokraté věří, že se mu
podaří díky tomu stranu ve volební kampani
vrátit nad hranici 20%.
Zpravodaj 7-8/2017
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Zatím ovšem k zásadnímu posunu nedošlo.
Průzkumy z konce června a počátku
července naznačují, že velkým favoritem
voleb zůstává hnutí Andreje Babiše, které se
těší podpoře nad 30% hlasů. O pozici druhé
nejsilnější strany mezi 13% a 9% bojují
sociální demokraté, komunisté a pravicoví
občanští demokraté. Do parlamentu by
se ještě těsně dostala středopravá TOP 09
a znovu také populista Tomio Okamura
se svou novou stranou Svoboda a přímá
demokracie (SPD). Velký otazník visí nad
parlamentní budoucností lidovců. Ti se totiž
domluvili na předvolební koalici s malou
stranou Starostové a nezávislí (STAN), která
dosud spolupracovala s TOP 09. Dvojkoalice

ovšem potřebuje ke vstupu do Poslanecké
sněmovny překročit celostátně 10% hlasů
(nikoli jen 5% jako samostatně kandidující
strana). Drtivá většina průzkumů nové
koalici ale zatím šanci na překročení 10%
nedává. Někteří lidovečtí politici sice mluví
o tom, že by se koalice mohla ještě změnit
v jinou formu – samostatně kandidující
lidovce, na jejichž kandidátce by figurovali
kandidáti z uskupení STAN. Takové formaci
by stačilo už jen pět procent hlasů. Vedení
obou stran ovšem takové úvahy odmítá a
spojenectví schválil i červnový lidovecký
sjezd. Definitivní rozhodnutí musí padnout
do půlky srpna, kdy se oficiálně registrují
kandidátky.
Autor: politolog Petr Sokol

***
Vítání občánků na ZÚ Bern 2017
V pátek 2.6.2017 jsme na zahradě velvyslanectví připravili v pořadí druhé vítání občánků ČR
narozených ve Švýcarsku. V překrásný letí den se dostavilo více než 120 osob, z toho cca 50
dětí (38 "oslavenců").
Zváni byli občánci narození v období 2014-17 (čili v období uplynulém od minulého vítání
v červnu 2014), jejich rodiče a starší sourozenci, v některých případech doprovod tvořily i
babičky.
Formálního uvítání se za úřad ujal CDA a.i. JUDr. Pavel Bednář a vedoucí konzulárního a
kulturního úseku Mgr. Sandra Miholová. Informaci o českých školách a školkách ve Švýcarsku
poskytla Mgr. Alena Pajasová, Česká škola Curych.
Aktuální seznam škol s kontakními údaji nalzenete na webových stránkách:

http://www.mzv.cz/bern/cz/vzajemne_vztahy_a_informace/ceske_skoly/ceske_skoly_a_
skolky_ve_svycarsku.html
(odkazy na jednotlivé školy i na www.svaz-spolku.ch)
Zpravodaj 7-8/2017

Zdroj: MZV
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Čachtický hrad - je možné, že je grófka
stále zamurovaná vo veži?
Čachtice - malá bezvýznamná obec
v Malých Karpatoch Slovenska. Avšak hrad
neďaleko nej - dnes už len jeho zrúcaniny
- patril v 13. storočí k významným
hradom strážiacim hranice Uhorska. Jeho
stavbu pripisujú rodu Hunt-Poznanovcov.
Ich rodina ho ubránila pred vojskami
Přemysla Otakara II. a od konca 13. storočia
ho vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. Potom
prešiel niekoľkými vlastníkmi vrátane
kráľa a komplex bol dostavaný v polovici
16. storočia. Kráľ Maximilián II. dal hrad
v roku 1569 do zálohy Nádašiovcom a po
smrti Františka II. Nádašiho zdedila hrad
aj celé čachtické panstvo jeho manželka,
známa viac ako krvavá grófka Alžbeta
Bátoriová. Nádašiovci hrad niekoľkokrát
prestavali a silno opevnili proti Osmanom,
až počas Rákociho povstania začiatkom 18.
storočia bol vypálený a zostali z neho len
ruiny.

Osmanov potom popriväzovali na konské
sedlá a takto ozdobení vyrážali František a
jeho vojaci opäť do boja.
Alžbeta bola vraj krásna žena. Bola rodinne
spriaznená s Turzovcami, a tak mohla nejaký
čas beztrestne vyčíňať. Hovorí sa, že svoje
slúžky týrala za akúkoľvek maličkosť. A to
veľmi kruto a bolestivo - napríklad ich
v zime polievala vodou a potom priväzovala
k studni, pichala ich špendlíkmi, prsty
omotávala látkou namočenou v oleji a túto
potom zapálila...
Raz ju vraj slúžka pri česaní pokvákala
a grófka ju nechala zbiť do krvi. Krv

František II. Nádaši bol kráľovský vojenský
radca. Vyznačoval sa až sadistickou
krutosťou. Neubližoval však nevinným
ženám, sadizmus bol jeho značkou v bojoch
s Turkami. Vraj to bol veľký, urastený a
nesmierne silný chlap, ktorý vyvolával
strach a rešpekt. Turci mu dali meno Čierny
Beg. V boji sa vyznačoval neskrotnou
odvahou a po boji nechával stínať zajatým
Turkom hlavy a hrával s nimi futbal. Hlavy
44
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jej striekla na kožu a ona mala dojem, že tá
časť kože jej omladla. Myslela si, že keď sa
bude celá v krvi kúpať, celá omladne. Tak
začala postupne zabíjať mladé dievčatá a ich
krv slúžila ako omladzovací prostriedok.
Verne jej pomáhali sluhovia Ficko a ženy
Helena, Dorota a Kata.
Vraj takto skántrila za štvrťstoročie viac ako
600 mladých dievčat a žien, dokonca boli
medzi nimi aj šľachtičné.
Smrť dievčat bola krutá, zomieranie dlhé
a bolestivé. Zomreli na bičovanie, pálenie
na citlivých miestach, zatvorené v mučiacej
železnej panne... Železná panna sa nikdy
nenašla, možno preto, že nebola železná,
ale len drevená a v nej boli napichané
klince, ktoré dievča prepichli, keď sa dve
časti spojili a ono pomaly vykrvácalo do
pripravených nádob. Takýto výtvor bol
vo výbave viacerých vtedajších hradov
v Rakúsku, Holandsku či Nemecku. Alžbeta
sa len inšpirovala.
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Čo bolo veľa, to bolo veľa a palatín Turzo
sa musel aj napriek príbuzenským pomerom
začať zaoberať rečami, ktoré sa dlho trúsili
Uhorskom. V roku 1610 prišiel neohlásene
do Čachtíc a pristihol ju pri čine. Sluhovia
dostali trest smrti a grófka doživotné väzenie
na hrade, kde do troch rokov aj zomrela.
Hovorí sa, že ju zamurovali do izbice,
kde bolo len maličké okienko na podávanie
stravy a bolo to niekde na okraji hradu, aby
ju mohli príbuzní obetí chodiť preklínať,
hádzať na ňu kamene, pľuvať na ňu a
nadávať jej.
Povesť hovorí, že v zrúcaninách hradu
sa po jej smrti objavovala čierna pani a
pozývala okoloidúcich do podzemia. Jeden
pastier ju poslúchol a našiel zlatého hada
s kľúčom v papuli. Pani ho požiadala, aby
ten kľúč zobral a že nájde poklad. Pastier
sa však zľakol a ušiel. Tento príbeh potom
často rozprával v krčme a raz ho začul
jednoruký vojak. Vojak bojoval s Turkami a
teda bol odvážnejší ako jednoduchý pastier
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a rozhodol sa, že si ten hrad v noci pozrie
a pohľadá hada aj pani. Zobral si fľašu
pálenky, rozložil oheň a čakal. Lenže ako
pálenky ubúdalo, stále viac sa mu chcelo
spať a napokon aj zaspal. Prisnilo sa mu, že
čierna pani prišla a lákala ho do podzemia.
Išiel, tiež našiel hada s kľúčom, on ho ale
hadovi zobral a vtedy sa spotený zobudil.
Ten kľúč však naozaj pri sebe našiel. Snívalo
sa mu to, alebo to bola skutočnosť?
Kľúč nebol zlatý, bol starý a hrdzavý.
Aj tak sa rozhodol, že ho vyskúša. Vošiel

do podzemia, našiel staré dvere a kľúč do
zhrdzaveného zámku aj pasoval. Otvoril
dvere a tam ležala okovaná truhla plná
zlatých dukátov. Od tých čias vraj Bátorička
na hrade nestraší, ale zas tam chodí
jednoruký vojak s vrecom zlata na chrbte.
Niečo bolo možno prikrášlené, kroniky
ale neklamú. Alžbeta bola chorá sadistka,
ktorá preukázateľne vraždila hlavne
na Čachtickom hrade. História sa opakuje.
Rím mal Nera, my sme mali Alžbetu.
Text:: Jarmila Baculíková, 7. 6. 2017

Foto str. 44: Alžběta Bátoriová, zdroj: internet
Foto str.45: Čachtický hrad, zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Čachtice_Castle,
autor: Vladimír Ruček
Použitá literatúra:
Pavol Škubla: Hrady, zámky a kaštiele Slovenska, História, povesti, legendy, zaujímavosti
Milan Kráľ: Pravda 2014
Pozn. redakcie:
V rokoch 2012 - 2014 bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia Čachtického hradu. Oprava stála
1,18 mil. EUR.

***
TASCHKA. Jedinečná flexibilní síťovka usnadní Váš nákup. Nejkomfortnější
ze všech tašek. 28 gr lehká, unese 35 kg. Pohodlná, levná, ucha se nezařezávají
do dlaní. Ekologicky nejlepší
alternativa k igelitkám, papírovým a bavlněným
INZERCE
taškám. Info a objednávka: www.taschka.net nebo 041 710 00 07.
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář
Kdy

Událost

Kde

20.08.2017

Sjíždění řeky Reuss, Sokol Luzern

kontakt:
J. Bachmann, 041 260 86 07

5.,12.,19.,26.08.2017

Zdarma do muzea

vstup zdarma do muzeí v Bernu
www.museen-bern.ch

01.07.-30.09.2017

BernARTiner - výstava soch
Bernardýnů

různá místa v Bernu,
www.bern.com

02.09.2017
od 19:00

Dlouhá noc muzeí v Curychu

Zürich, www.langenacht.ch

06.09.-10.09.2017

Bernský hudební festival

Bern, www.musikfestivalbern.ch

07.09.-17.09.2017

Food Zürich Festival

Zürich, www.foodzurich.com

09.09.2017

Sokol Cup - 27. volejbalový turnaj
Sokol Luzern

sportovní hala Rossmoos v
Emmenbrücke LU
http://sokolcup.sokol.ch/

16.09.2017
od 16:00 do 22:00

Beseda u cimbálu.

Domaine Nussmaumer,
Klusstrasse 177, 4147 Aesch

29.09.2017 v 19:30

Spolek Domov pořádá: přednášku
doc. RNDr. Ing. Jana Hladkého,
DrSc. z Prahy
Fyzika elementárních částic a
kosmického záření.

Kollegienhaus Uni Basel,
Petersplatz 1, 4003 Basilej,
posluchárna 115

27.08.2017
10.09.2017
17.09.2017

Bodensee Schweiz

S dětmi na kole - Slow up
www.slowup.ch

24.09.2017

Emmental-Oberaargau
Basel-Dreiland
Zürichsee

29.08.2017

Výročí Slovenského národního
povstání

Slovensko

01.09.2017

Den ústavy SR

Slovensko

15.09.2017

Sedmibolestní Pana Márie

Slovensko

Budou se u Vás konat zajímavé akce? Sdělte nám je e-mailem či telefonicky (viz. Impressum).
Děkujeme.
Zpravodaj 7-8/2017
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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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Ceník inzerátů ve Zpravodaji
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

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

Srdečně Vás zvu na můj workshop 9, dne 25. ledna 2018, od 14 -15.30 hod.
na Changetagung FHNW na universitě v Basileji.
Téma:
Macešské zacházení se začleněním do týmu - jaký vliv má osobní a neosobní začlenění
nových spolupracovníků na tým a organizaci?
Další tréninkové termíny naleznete na http://www.bednar-beratung.ch/news-termine

INZERCE
Larissa Bednar
Specialistka v osobním poradenství, rozvoje osobnosti, podpory týmové práce a konfliktů.
Termín po domluvě na:
E: info@bednar-beratung.ch nebo T: +41 79 709 74 13
Adresa: TZW Technologie Zentrum Witterswil AG, Benkenstrasse 254c, 4108 Witterswil
www.bednar-beratung.ch
17-01-01
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Impressum
Redakce:
Adéla Benešová,
e-mail: zpravodaj@quickline.ch
Tel.č.: +41(0)79 587 72 69
Adresa: adresa Svazu spolků (SSČS)
Tým spolupracovníků:
Helena Springinsfeld, Václav Günter,
Maria Cron
Čeští korektoři:
Helena Springinsfeld,
Tel.: +41(0)79 413 55 89,
Fax:+41(0)44 833 59 04,
e-mail: info@svaz-spolku.ch
Ludmila Čarnecká
e-mail: info@svaz-spolku.ch
Administrace a Inzerce
(předplatné, změny adres, nové přihlášky
na odběr, odhlášky, informace, inzerce):
Zpravodaj, Jarmila Schifferle,
Parkstrasse 2, CH-5313 Klingnau,
Tel: +41(0)56 245 11 48,
e-mail: zpravodaj-admin@svaz-spolku.ch
Roční předplatné: ve Švýcarsku SFr 55.-,
v Evropě (mimo Švýcarska) SFr 60.nebo ekvivalent v domácí měně,
v zámoří (letecky) SFr 65.-,
nebo ekvivalent v domácí měně.
Vydává: Svaz spolků Čechů a Slováků
ve Švýcarsku (SSČS)
Verband der Vereine der Tschechen und
Slowaken in der Schweiz
c/o Maria Cron, Zinggentorstrasse 3,
6006 Luzern
Webová stránka:
http://www.svaz-spolku.ch
Obálka: Hana Blašková
Kresba na obálce: Hana Blašková
Tisk: Gastropress
Instagram:
zpravodaj_ch
Uzávěrka - redakční část a inzerce:
vždy 5 dní před ukončením měsíce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
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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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