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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE NA TÉMA 
"EMIGRACE"

V srpnu minulého roku jsme vyhlásili soutěž s článkem na téma "Emigrace". 
Soutěžních článků jsme obdrželi hned několik, za což mnohokrát děkujeme. 
Musím přiznat, že výběr výherců nebyl vůbec jednoduchý. Každý z příběhů 
je osudový a jedinečný. 
Po dlouhých úvahách a diskuzích byly zvoleny články těchto soutěžících:

1. místo: Lubomír Menzl - Emigrace 1968
 cena: 80 CHF

2. místo: Luděk Frýbort - Jak se prchávalo za Husáka
 cena: 60 CHF

3. místo: Drahoš Maudr - Emigrace
 cena: 40 CHF
Prosím všechny výherce, aby skontaktovali paní Schifferle:
Tel: +41(0)56 245 11 48, e ‑mail: jarmila.schifferle@gmx.ch
Veškeré kontaktní údaje naleznete také v Impressum na str. 52. 

Články budou v průběhu celého roku zveřejňovány, nehledě na vítězné 
pořadí. V tomto čísle uveřejňujeme článek pana Ulče - Vzpomínka na 
první zážitky venku z klece (str.6). Pan Ulč patří, jako jediný z autorů, 
k „poúnorovému“ exilu. Únor 1948 –  letos vzpomínáme 70. výročí této vážné 
kapitoly našich dějin.

70 let po únoru 1948
Po více než čtyřicet let se tomu oficiálně říkalo „Vítězný únor“ a byl to 
důvod k povinným oslavám. Potichu se tomu ale říkalo „komunistický puč“. 
Redakce bude pečlivě sledovat média ve staré vlasti a bude vás v příštím 
čísle informovat o tom, co – a jestli vůbec – se v nich objeví k volbám v únoru 
před sedmdesáti lety a jejich následkům. 

Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme a výhercům srdečně gratulujeme.

Váš zpravodaj

zpravodaj
Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Slovákov a Čechov vo Švajčiarsku
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
Se Zpravodajem č. 12/2017 dostali všichni odběratelé (mimo ČR) poukázky 
na předplatné pro rok 2018. Velice Vás prosíme, abyste úhradu uskutečnili 
co nejdříve.
Odběratelé v České republice obdrží poukázky v dopise.
Roční předplatné na rok 2018 ve Švýcarsku zůstává CHF 55,00, v Evropě 
CHF 60,00, nebo ekvivalent v domácí měně a v zámoří CHF 65,00, nebo 
ekvivalent v domácí měně.
Pro platby elektronickou cestou najdete bankovní spojení (PostKonto), 
včetně IBAN a BIC, na zadních stránkách Zpravodaje pod názvem „Jak 
uhradit předplatné za Zpravodaj a inzeráty?“
Předem děkujeme odběratelům, kteří již ABO na rok 2018 zaplatili a hlavně 
těm, kteří podpoří vydávání Zpravodaje libovolnou vyšší částkou, než je 
výše předplatného.

Vaše redakce a administrace Zpravodaje

CZECH IT OUT „the party" 
v sobotu, 17.03.2018, ve 23 hodin
www.czechitout.ch

Krásný byt 2+KK, TV, WIFI, Praha 5 - U Kříže, metro B Jinonice, 10 min do centra, 
od Fr. 70/noc + garáž. Tel.: 079 216 56 40

10-03-002
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Ohlasy čtenáře

Ohlasy:

Pozorný čtenář nám napsal, že se do lednového čísla dostaly mylné informace.  Jedná se 
o rubriku Zajímavosti ve Zpravodaji č.01/2018. 

Zde výsledky jeho a našich rešerší:.

Dopis od pana Wienera:

Únor

Každý nepřestupný únor má 28 dní, tedy přesně 4 týdny. A tak každý nepřestupný únor bude 
mít přesně čtyřikrát všechny dny v týdnu.

Nejedná se tedy o únor, který bychom víckrát nezažili.

Co znamená pozdrav Ahoj

Čtenář píše:

Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Ahoj vysvětluje vznik a počátek používání Ahoj. Hoy 
(anglicky s neurčitým členem "a" tedy "a hoy") je malá pobřežní plachetnice, kterými se vozil 
na válečné lodi střelný prach.

V křesťanské komunitě se bez jakéhokoli zdroje uvádí, že jde o zkratkové slovo k latinské frázi 
ad honorem Jesu (česky ke slávě Ježíše).

Jako křesťanství integrovalo pohanské zvyky (jmelí, vánoční stromek) a židovské svátky 
(např. Pesach na Velikonoce), tak "muselo" zkřesťanštit i ahoj. 

Co se týče tvrzení, že "Slovíčko AHOJ bylo napsané na každé lodi a je zkratkou slov "Ad 
HOnorem Jesu"

1) latina nezná písmeno "J". Důkazem toho budiž nápis na kříži, INRI, "Iesus Nazarenus, Rex 
Iudaeorum", "Ježíš Nazaretský, Král Židů".

2) I kdyby bylo slovo ahoj na každé lodi, určitě by to nebylo na lodích nekřesťanů. Takže když, 
tak pak "na každé křesťanské lodi". A na to byste museli uvést zdroj vaší informace. Která z 
důvodu, které jsem uvedl, budete hledat dost těžko.

Redakce: 
Doklad o vzniku AHOJ skutečně není. Nalézt můžeme jen několik možných verzí. Pro 
celkový přehled uvedu ve zkratce:
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Ohlasy čtenáře

1) Jedná se o zkratku z “ad honorem Iesu”. Tento výklad je velmi populární, ale zřejmě 
mylný. První doložení je z 18.století z Britských ostrovů. V angličtině je zapisován jako ahoy. 
Ypsilonem nikdy Ježíšovo jméno v transkripci nezačínalo.

2) Nejpravděpodobnější jsou jiné dvě verze, kdy je základem slovíčko “hoy” tedy v překladu 
loď nebo člun. Písmeno “a” je pak neurčitý člen nebo zvolací citoslovce. Druhá verze uvádí, že 
hoy je pouze citoslovce. V překladu jako naše “hej”, které bylo rozšířeno na dvojslabičné a-hoy.

zdroje: en.oxforddictionaries.com, en.wikipedia.org/wiki/Ahoy_(greeting)

Mnohokrát děkujeme čtenáři za upozornění

Adéla Benešová a tým Zpravodaje

PRODEJ NEMOVITOSTÍ BEZ STAROSTÍ

Prodáváte svůj dům či byt? Nebo znáte někoho, kdo chce svoji nemovitost prodat?
Doporučte nás = my získáme zakázku = Vy bonus 15% z provize!

Těšíme se na Vaše zavolání.

AGENTUR PAZDERA, 044 933 07 33, www.pazdera.ch, www.agenturpazdera.cz
13-09-002

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

INZERCE
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Soutěž

Vzpomínka na první zážitky venku z klece
Ota Ulč

V Americe jsem už aspoň stokrát odpovídal 
na otázku, proč jsem utekl a jak jsem utekl.

Osud, pokud doopravdy něco takového 
autonomně existuje, si dovede počínat s 
nesnadno dešifrovatelným, až absurdním 
smyslem pro humor. Na svět jsem přišel 
už v dávnověku v Plzni, otec Čech, 
automechanik, posléze s vlastní živností, 
matka sudetská Němka. Takže o takovou 
komplikaci postaráno. Angloameričtí 
vzdušní piráti nás bombardovali, rodnou 
Plzeň, pivovarskou metropoli, zásobující 
abstinenta Hitlera značným množstvím 
vojenské výzbroje.

V květnu 1945 nás osvobodili Američané, 
dostalo se nám novot jako žvýkačky, tedy 
bez zkušenosti s počínáním rudoarmějců, 
dychtících po hodinkách, nejen po ženské 
náruči. Na klasickém gymnáziu v jazykové 
výchově němčinu nahradila ruština, k tomu 
též byla latina a antická řečtina. Rok po 
Vítězném únoru 1948 se konala maturita. 
Měl jsem zájem o literární vědu, o niž se 
ale nezajímali budovatelé zářných zítřků. 
Experti psychologové mě vyhodnotili jako 
správný typ pro budoucnost lékárníka. 
Skončil jsem ale na právnické fakultě - tehdy 
za stalinismu, kdy se pramálo přálo jakékoliv 
spravedlnosti. Třetinu studentů v čistkách 
vyházeli, mně se podařilo proplout. Mizerná 

doba k udušení. Zažádal jsem o místo v 
advokacii, dostalo se mi přidělení jako tzv. 
auskultant - soudní čekatel v Plzni, měl jsem 
být slouhou tak hanebného režimu.

Následovaly dva roky vojenské služby v 
jednotkách beze zbraně, po návratu do civilu 
přišlo jmenování soudcem v západočeském 
Stříbru, naštěstí s agendou nikoliv trestní, 
ale civilní - rozvody, paternity, vesnická 
hádání o slepice. Od takové kariéry a života 
budovatelů socialistické nirvány jsem 
dychtil permanentně upláchnout. 

Tři roky trvalo, než se to povedlo. 
Podrobnosti do tak krátkého textu se mi 
nevejdou, zabývám se jimi v kapitole s 
názvem "Útěk z klece" v knize "Velikáni 
a malikáni," která v roce 2012 vyšla v 
pražském nakladatelství Šulc a Švarc.

Úprk jsem absolvoval s přítelem Milošem 
Koenigem, lékařem, přeživším Osvětim. Se 
zajímavými komplikacemi se nám podařilo 
proniknout do Berlína, z jeho východní do 
západní části, najednou tam jsme, bez haléře, 
bez zavazadel. Včera v pátek ve tři hodiny 
odpoledne jsem sundával soudcovský 
talár. Po letech plánování se to povedlo za 
míň než čtyřiadvacet hodin. Podařilo se 
nejen uniknout, ale i ten nenáviděný režim 
zesměšnit. Ministr spravedlnosti Václav 
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Škoda značně řádil, jak jsem se později 
dozvěděl.

Předpokládal jsem, že když se plán povede, 
důkladně nakvašený stát na otce udeří s 
tvrzením, že jsem byl lapen, aby se přiznal, 
že on věděl o mé plánované zradě, ale když 
nelze trestat zločince, aspoň se pomstíme na 
jeho zploditeli. Krátce po úprku Američané 
zařídili, aby jemu, který -jakož i nikdo jiný- 
o mých úmyslech nevěděl, byla dodána 
zpráva.. Doporučoval jsem mu obranu ve 
smyslu: "Dokud syn žil doma, tak neutekl. 
To udělal, až když vy jste ho udělali 
soudcem. Dítě uteklo i Stalinovi. To mi snad 
chcete vyčítat, že jsem měl být víc bdělý a 
ostražitější než byl on?"

- - -

Američanům jsem se představil jako soudce 
z bolševického Československa a předal 
příslušný důkaz. Teď tam měli exemplář dřív 
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jiný se specializoval na bezpečnost, třetí 
na armádu. Na pořad mohlo přijít školství, 
zemědělství, nebo třeba jen všeobecnosti o 
politickém klimatu, odhadů nálad v národě. 
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uprchlíka. Původním povoláním 
Rechtsanwalt und Richter, s udáním adresy 
v Oberursel, kde jsem nikdy nebyl (a kde 
po mně estébáci slídili, aby unesli) , 23.9. 
1959 mi byl vystaven Reiseausweis – Travel 
Document, též jsem od Der Landrat des 
Landkreises Obertaunus obdržel řidičský 
průkaz , Führerschein . Aniž jsem se u žádné 
z těchto institucí musel osobně ukázat.

Vítaný to krok a pokrok k zamýšleným a 
notně pak realizovaným radovánkám.

Divadla, biografy, dodatečně se seznamovat 
se západní filmovou produkcí, nám po 
Vítězném únoru vesměs odepřenou. 
Pravidelné návštěvy plesů a plesání 
v  Palmengartenu, správném to rejdišti 
lapitelných teutonských dívčin. Ženy, víno, 
zpěv – méně zpěvu, hodně žen. Početné 
avantýry, plytké výdobytky po půstu 
bez pořádných příležitostí v  zapadákově 
stříbrského městysu. Amorozní eskapády na 
opačné straně barikády třídně rozděleného 
světa. Ten frankfurtský rok byla doba na 
první pohled náramná, vzrušující, lahodně 
neřestná, avšak s  puncem nic neřešícího 
provizoria. 

- - - 

V červnu 1960 jsem přistál v New Yorku, v 
hanebně vlhkém prostředí. Tam na mě čekal 
můj sponzor - hraběnka Lydia Tolstaya, 
vnučka ruského literárního velikána Lva 

N. Tolstého , jménem organizace s názvem 
něco jako Friends for Russian Freedom. 

To byli mí sponzoři, nikdy jsem se 
nedozvěděl, jak jsem k nim přišel,

"Kam mě pošlete studovat?" byla má první 
otázka.

"Nikam," odpověděla a dala mi nahlédnout 
do fasciklu se stovkami adres.

Měl jsem pořádnou příležitost se seznamovat 
se svobodou - břemenem odpovědnosti za 
vlastní rozhodování. Neveselý to začátek 
existence tam na ostrově Manhattanu, víc 
než milionovém mraveništi.

Jak tam přežít bez stipendia? Jednak jsem 
tak činil psaním pro Svobodnou Evropu, 
jednak číšničením v české restauraci Vašata.

Šel jsem se představit na Kolumbijskou 
universitu, přijali mě, pustil jsem se do 
political science - mezinárodní právo, 
comparative government. Teď s notným 
odstupem času se divím, jak se mi povedlo 
získat doktorát (Ph.D.) za tři roky ač to tam 
v průměru trvalo roků sedm.

Poté jsem zavadil o kantorské zaměstnání, 
dotáhl to na profesora, měl příležitost 
prošmejdit většinu končin světa . 

Můj kamarád spoluběženec Miloš Koenig 
odjel léčit do Habeše. 
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Svatby na Slovácku

Tradiční slováckou svatbu jsem zažila v době 
svého dětství. Dnes je taková svatba raritou 
a velikou výjimkou i na vesnicích Slovácka.

Ženil se můj strýc. Svatba se konala v září 
v  roce 1949. Pozváno bylo více než sto 
hostů. Místní cukrářka s několika ženami 
týden před svatbou připravovaly různé 
sladkosti. Kamarádi ženicha upravili prostor 
na zahradě, kde se konala svatební hostina. 
Ve středu přicházely ženy z příbuzenstva i ze 
sousedství a přinášely takzvaně na svatbu. 
Byly to dary na svatební hostinu, jako na 
příklad slepice, kuřata, máslo, cukr, vajíčka a 
tvaroh. Dary pro ženicha a nevěstu se dávaly 
peněžité až ve svatební den a to formou 
takzvaně „házením do koláče.“

Koláč byl ve tvaru věnce položen na talíř a 
zvenčí ozdoben myrtou. Svatební hosté za 
doprovodu vtipných připomínek dávali do 
koláče peníze. Když rituál skončil, předal 
starší družba koláč s penězi novomanželům. 
Následoval přípitek a pokračovalo svatební 
veselí.

Ve čtvrtek byla zabíjačka, v pátek několik 
žen čistilo slepice na polévku a kuřata na 
pečení. Další skupina žen pekla u místního 
pekaře svatební koláčky. My děti jsme při 
tom všem nemohly chybět. Byli jsme všude 
tam, kde nás bylo nejméně potřeba. 

Zatím, co v  obou rodinách vrcholily 
přípravy na svatební den, situace u nevěsty 
byla náročnější a to o přípravu kroje pro 
nevěstu. Tuto záležitost měla obvykle 
na starost nevěstina kmotra a některá 
z  místních žen, která se zabývala šitím, 
žehlením a oblékáním do krojů. Kroj musel 
být perfektně připravený, protože oblékání 
do něj je časově náročné.

Náš kroj patří do skupiny krojů 
uherskohradišťského Dolňácka a je 
jeden z  jeho podtypů a to velehradsko – 
spytihněvský. Tento kroj si zachovává řadu 
starých prvků. Kroj má dvě spodnice, jeden 
přední fěrtůšek. Vše je plátěné a zdobené 
krajkou. Zadní šorec je z černého plátna a je 
drobně vrapovaný. V horní části je vrapování 
fixováno výšivkou, která je žluté barvy. 
Vpředu je ozdobný fěrtoch, pro nevěstu ušitý 
z bílého brokátu, jindy barevný. Obecně kroj 
dodržuje širokou siluetu s délkou sukní po 
kolena, v současnosti značně nad kolena. 

Horní částí kroje jsou rukávce, ty jsou 
z  bílého plátna, drobně navrapované a 
mají tvar koule. U loktů jsou zakončené 
tajlemi, které jsou opět ručně vyšívané. 
Dále přes rukávce oblékáme kordulku, ta je 
z brokátu. Horní část kroje je doplněna ještě 
ručně vyšívanými nárameníky, obojkem 
/límečkem/ a přednicí. Spolu s  tvarem 
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rukávů dávají krojům místní kolorit různě 
vázané velké červené šátky na hlavě. Nevěsta 
má na hlavě vždy vyšší věnec z  bílých 
kvítků, družičky mají věnečky menší. Boty 
jsou černé, šněrovací vysoké do půli lýtka. 
Nevěsta má bílé hedvábné punčochy, jinak 
se nosí punčochy černé.

Při oblékání jsou u nevěsty družičky, 
pomáhají a zpívají písně, které jsou pro tento 
rituál určené.

Připravená nevěsta pak stejně jako ženich 
poprosí rodiče o požehnání a poté společně 
s ostatními očekává příchod ženicha.

Ve svatební den jsme museli brzy vstávat, 
protože oblékání do kroje zabere hodně 
času a já i maminka jsme šly v kroji. Já jsem 
byla v bílém, protože jsem šla za družičku. 
V ruce jsem nesla košíček s okvětními lístky, 
které jsem po obřadu házela na cestu před 
kostelem. Když jsme byli všichni ustrojeni, 
odebrali jsme se do domu ženicha. Tam nás 
hned ve dveřích vítali slivovicí. Tatínek si 
vzal jen trochu a omluvil se tím, že svědek 
musí být střízlivý. Dříve než jsme odešli 
pro nevěstu, požádal ženich rodiče, aby 
mu požehnali a odpustili, jestli jim někdy 
ublížil, byť by to bylo jen slovem. Poté 
jsme se vydali za zvuku řízného pochodu 
průvodem pro nevěstu. V  čele průvodu 
kráčel ženich a jemu po boku starší a mladší 
mládenec. Za nimi šlo dalších osm chasníků 
v kroji. Následovali rodiče ženicha, svědek 
a ostatní svatební hosté. U domu nevěsty 

průvod zastavil, kapela přestala hrát. Ženich 
klepal na dveře, aby mu otevřeli a prosil, 
aby mu dali nevěstu. Po chvíli se dveře 
otevřely a nějaká maškara tam měla proslov. 
Ženich ji nakonec jakoby odstrčil a šel 
dovnitř. Ta řeč, kterou maškara pronášela, 
byla ve verších a všichni se tomu smáli, 
ale já jsem tomu nerozuměla. Mezi tím, 
co byl ženich uvnitř, přivítali nás u domu 
koláčky a slivovicí. Krojovaná děvčata všem 
připnula snítky rozmarýnu a již z domu za 
doprovodu rodičů vyšla nevěsta. Opět se 
seřadil průvod, kapela začala hrát a šli jsme 
do místního kostela, kde se konal svatební 
obřad. Před svatebčany šli muzikanti, pak 
čtyři malé družičky, za nimi následoval starší 
mládenec s nevěstou, za ním starší družička 
se ženichem a ostatní krojovaní mládenci 
a družičky. Potom šli rodiče nevěsty a 
ženicha. Další byli svědci a ostatní svatební 
hosté. Pamatuji si, že maminka vždy mluvila 
o šedesáti krojovaných hostech. Obřad 
v kostele byl velkolepý. Aby ne, otec ženicha 
byl kostelníkem a otec nevěsty varhaník. Na 
kůru zpíval ženský i mužský kostelní sbor. 
Když jsme vycházeli po obřadu z kostela, 
tak tam čekalo další překvapení v podobě 
maškar, které nás zatáhly šnůrou, na níž byly 
navázány různé věci, jako dudlík, hračky, 
dětská čepička a podobně. Opět zaznělo 
veršované říkání, žádost o příspěvek na 
mladou rodinu a dítě, které ženich nemůže 
uživit. Všichni něčím přispěli a maškary 
vtipně děkovaly. Byla to zkrátka legrace.
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Marie Mikulková

Znovu jsme se seřadili a odešli na oběd. 
Družičky s  mládenci, novomanželé a 
ženichova rodina obědvala u rodičů ženicha, 
nevěstina rodina v  domě jejích rodičů. 
Před obědem jsme se všichni společně 
pomodlili, potom starší mládenec pronesl 
přípitek a následovalo hodování. Společně 
s rodinou nevěsty jsme odešli až odpoledne 
kolem šesté hodiny na zábavu do místního 
hostince. 

Tam se tančilo a hodovalo až do půlnoci. 
Nevěsta se ženichem měli před půlnocí sólo, 

následoval přípitek a potom jí družičky 
sundaly věneček a uvázaly na hlavu šátek, 
jemuž se u nás říká turčák, na znamení, 
že je vdanou paní. Když skončila zábava, 
odešli jsme ještě na malou pozdní večeři 
k rodičům ženicha a pak domů.

V neděli jsme si trochu přispali. Na oběd 
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Foto:slavnostní kroj svobodného páru z Moravského Slovácka
zdroj: a commons.wikimedia.org, autor: Atillak
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Věda a technika

Objev olomouckých vědců může zvýšit 
účinek antibiotik

Stále těžší boj lékařů s bakteriálními 
infekcemi by mohl usnadnit objev 
olomouckých vědců z Univerzity Palackého. 
Odolnost bakterií vůči antibiotikům je 
vysoká. Zvýšit účinnost antibiotik mohou 
nanočástice stříbra, ale i vůči nim se 
mohou stát bakterie odolné. Vědci teď 
objevili způsob, jak to překonat, říká docent 
Aleš Panáček z katedry fyzikální chemie 
Univerzity Palackého v Olomouci.

"Bakterie jsou organismy, které se umí velice 
dobře a poměrně rychle přizpůsobovat 
negativním účinkům. Jsou k tomu perfektně 
geneticky vybaveny. Z tohoto důvodu si za 
poměrně dlouhou dobu, kdy se antibiotika 
užívají, vyvinuly bakterie velmi silnou 
odolnost vůči antibiotikům." 

Váš objev by měl tuto odolnost odblokovat. 
V čem spočívá? 

"Pokud chceme obnovit účinek antibiotika, 
tak k němu musíme přidat nanočástice 
stříbra, aby působily společně. Tím 
přídavkem stříbra se překoná bakteriální 
odolnost vůči antibiotikům. Teď jsme ale 
objevili, že bakterie jsou schopny odolávat 
účinkům stříbra. Popsali jsme mechanismus, 
jakým to dělají. A protože teď známe 
mechanismus, tak jsme zároveň popsali 

způsob, jak odolnost vůči nanočásticím 
stříbra překonat." 

Na jak dlouho odhadujete další vývoj? 
Máte už patent? 

"Patentově máme chráněnou možnost 
obnovit účinek antibiotik pomocí nanočástic 
stříbra." 

Na které země se patent vztahuje ten 
patent? 

"To je zrovna aktuální téma. Teď to řešíme 
s patentovými zástupci, ale v zásadě 
zůstáváme v zemích Evropské unie." 

Za jak dlouho můžeme čekat, že budou tyto 
"vylepšené" léky uvedeny do běžné praxe? 

"To bude trvat ještě dlouho. Zatím jsme 
ve fázi, kdy jsme úspěšně dokončili 
experimenty v laboratořích. Teď by měla 
následovat fáze, kdy bychom chtěli výsledky 
ověřit na pokusných zvířatech. Pak má 
smysl zvažovat klinické studie. Je to běh 
na dlouhou trať. Biologické testování je 
časově i finančně velmi náročné. Také 
samotná registrace nového léčiva z pohledu 
legislativy je náročná. Minimálně deset let." 
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Jak bude lék drahý? 

"Vzhledem k tomu, že koncentrace 
stříbra, která postačuje k obnovení účinku 
antibiotik, je velmi nízká, tak by to lék 
prodražit nemuselo. Ale vzhledem k tomu, 
s jakými fi nančními náklady je registrace 
spojena, to jsou desítky miliónů korun, tak 
se obávám, že ve fi nále ten lék může být 
prodražen. Na druhou stranu si musíme 
uvědomit, že by lék mohl být aplikován 
poměrně dlouhou dobu, což by mohlo 
společnostem zaručit návratnost investice." 

Už se používají nanočástice stříbra v 
lékařství? 

"Ano, používají se přípravky s obsahem 
stříbra nebo nanočástic stříbra, ale v lokální 

léčbě z preventivních důvodů. To znamená, 
aby zabránily vstupu infekce třeba do rány. 
Také v případě léčení popálenin se využívá 
sterilní krytí a podobně," uvedl docent Aleš 
Panáček. 

Také podle děkana lékařské fakulty 
Univerzity Palackého a přednosty 
Ústavu mikrobiologie Milana Koláře 
jsou nanočástice stříbra v době globální 
antibiotické krize velkou nadějí. Olomoučtí 
vědci zároveň vyvinuli technologii 
chráněnou evropským i americkým 
patentem, která dovoluje ukotvit nanočástice 
stříbra silnou chemickou vazbou na různých 
materiálech včetně plastů, kovů či textilií. 
O využití už projevila zájem řada fi rem v 
Evropě. 

Zdeňka Kuchyňová 24.1.2018, 
Radio Praha, Radio.cz

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

www.bednar-transaktionsanalyse.chwww.bednar-transaktionsanalyse.ch
17-01-01
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Čtení na volnou chvíli

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...

Kto nemá kožúška, zima mu bude. 

Ja nemám ja nemám, len sa tak trasiem, 

dajte mi slaninky, nech sa napasiem.

Tuto nám nedali, hentam nám dajú,

Zabili komára, slaninu majú. 

Tot o  j e  s n á ď  n aj z n ám e j š i a 
z  fašiangových  ľudových piesní. Avšak 
možno neviete, že sled udalostí je nesprávny, 
pretože správne po Fašiangoch, ktoré trvajú 
od Troch kráľov (6. januára) do Popolcovej 
stredy – tento rok je to 14. februára - 
nasleduje najskôr Veľká noc a  až potom 
turičné sviatky, ktoré prichádzajú 7 týždňov 
po Veľkej noci. 

Korene tohto obdobia, ktoré je obdobím 
jedla a  zábavy, siahajú do minulosti 
slovanských pohanských sviatkov. V našich 
zemepisných šírkach boli fašiangy dané 
roľníckou kultúrou.. Praktizovali sa rôzne 
obchôdzky, ktoré slúžili na privolanie jari 
všakovakými magickými spôsobmi. Hoci 
sa naši predkovia stravovali veľmi striedmo 
a jednoducho, v období fašiangu to neplatilo 
a pred pôstom sa bolo potrebné poriadne 
najesť. Hovorilo sa, že kto sa počas fašiangov 
poriadne nenaje, bude celý rok hladný. 

 Slovo fašiang má pôvod v nemeckom vast-
schane, čo možno voľne preložiť „ posledný 
nápoj“. Bol to symbol nastávajúceho 

40-dňového pôstu. A  práve preto bol 
„fašiang“ obdobím, kedy bol svet „hore 
nohami“.

Jedlo a  pilo sa nestriedmo. Robili sa 
zabíjačky a to znamenalo veľa mäsa, klobás, 
slaniny, oškvarkov, jaterníc či tlačenky 
a huspeniny. Vyprážali sa šišky a fánky, tiež 
nazývané božie milosti, robili sa šúľance, 
párance a  dlhé cestoviny. Vraj aby bolo 
konope a  ľan z budúcej úrody dostatočne 
silný na pradenie dlhých nití. 

Cestoviny sa podávali s tvarohom, aby bolo 
plátne z nich utkané biele. 

K hodovaniu patril aj pohyb. Tancovačky 
a zábavy trvali až do rána. Na nich gazdovia 
vykrúcali gazdiné, aby boli veľké zemiaky. 
Mládenci vysoko vyhadzovali dievčence 
pri tanci, aby bola priadza z ľanu či konope 
dostatočne dlhá. Aj sánkovačka mala 
magický charakter. Čím dlhší šmyk na 
saniach, tým dlhší klas obilia. To isté platilo 
o korčuľovaní, či obyčajnom šmýkaní sa. 
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Obrady sú spojené s  neodmysliteľnými 
pochodmi masiek. Tie mali tiež svoj 
význam. 

Napríklad Slameník – muž zaodetý 
do slamy – symbolizuje hojnosť obilia, 
Turoň – pochádza zo slova tur, čiže býk 
– je symbolom sily a  plodnosti, Medveď 
predstavuje silu, kôň život a energiu, koza 
plodnosť. Sprievodnými postavami boli tiež 
Cigánka, Žobrák, Stará žena, Prespanka 
s  deckom, Mladucha a  Mladý zať.... 
sprevádzaní muzikou. Čím bola maska 
strašidelnejšia, tým bola väčšia jej magická 
sila potrebná k zahnaniu zlých duchov aby 
nerobili príkoria. 

Táto spoločnosť chodila od domu k domu 
a  robila to, čo sa obvykle robiť nesmelo 
– štípali ženy, bili mužov, strašili deti, 
váľali ich po zemi,predstierali, že žiadajú 
o prácu, žobrú, kradnú, parodovali lenivosť, 
hlúposť, pýchu, nadutosť, spanštelosť – ale 
aj vykrútili gazdiné či dievky z dvora. Za to 
dostali výslužku – vajcia, klobásu, slaninu, 
trúnok a aj peniaze na zábavu. A spievali si 
napríklad takto.

Už je toho fašánečku namále, 

Komuže tí staré dievky predáme?

Predáme ich do Trenčína židovi,

Nech nám dá za ne tristo zlatích šajnovích.

Predáme ich my židovi na millo,

Dá nám za ne štiri groše na pivo.

(pieseň je zo Záblatia na Považí)

Posledný štvrtok pred koncom fašiangov 
sa nazýval aj „tučný štvrtok“. V tento deň 
sa ženy správali mimoriadne provokatívne 
– pili v krčmách, boli agresívne k mužom, 
spievali a tancovali po uliciach. 

Pochôdzky po dedine sa skončili v utorok 
pred Popolcovou stredou na spoločnej 
veselici v  miestnej krčme, kde sa 
pochovávala basa. Je to ľudová hra, kde 
sú hlavnými postavami farár, organista, 
kostolník a  smútiaci „pozostalí“. Ohlási 
sa choroba basy, vyšetrí ju lekár, oznámi 
jej smrť, pozostalí nariekajú nad hrobom 
ku ktorému ide pohrebný sprievod a kde 
farár prečíta testamest. Farár paroduje 
skutočný pohreb a za náreku prítomných 
ohlasuje koniec zábavy a sa lúči s basou. Je 
to obrad plný zábavy a smiechu. Tento akt 
symbolizuje, že zábava skončila, nastáva 
obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť do 
seba. Najveselšie obdobie roka striedal 
40-dňový pôst. 

Obdobie pôstu začína dňom, ktorý poznáme 
ako Popolcová streda, niekedy nazývaná tiež 
Škaredá streda. Toto je pohyblivý sviatok, 
ráta sa podľa lunárneho kalendára a pripadá 
na 40. deň pred Veľkou nocou – tento rok 
14. februára. 

Slávenie Popolcovej stredy poznáme 
v kresťanskej tradícii od 7. storočia. Veriaci si 
v zmysle prvokresťanských tradícií obliekali 
smútočný odev a  posýpali sa popolom. 
Tento zvyk pretrval až dodnes, avšak 
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Český rok

Kreslené pohlednice a kalendáře Josefa Lady 
ve mně vzbuzují vzpomínky na mé mládí a 
dokonce na dětství. Malíř své vzpomínání 
zachytil originální kresbou. Je až podivné, že 
ve stáří si na své dětství vzpomeneme. Celý 
život jsem si naň ani ve snu nevzpomněl. 
Vzpomínky jsou rájem, ze kterého nás 
nikdo vyhnat nemůže. Avšak i vzpomínka 
může být trochu zkreslená.

Josef Lada (*17. 12. 1887 †14. 12. 1957), byl 
o dvě generace dříve narozený, tak jako můj 
dědeček. Osobně jsem poznal jeho dceru 

Alenu, která jeho kresbu napodobovala, 
ale jeho oči nezdědila. Chyběla jí poesie 
a to do slova. Když vešla jednou do mého 
obchodu v Curychu, tak mi zhrublým 
hlasem vysvětlovala, že má Copyright na 
tátovy věci a já je v cizině klidně prodávám. 
Ukazováček zabodla do několika kalendářů 
Český rok ležících na pultě. 

Mnozí máme rádi jaro, pro krásu nové 
květeny. Velikonoční pomlázku a odložené 
zimní kabáty. Děvčatům se příslovečně 
zapalují lýtka a řečeno s  klasikem, od 

v pozmenej forme. Dnes kňaz symbolicky 
veriacim urobí popolom na čelá krížik. 

Veľkonočný pôst sa končí Veľkým piatkom, 
ktorý tento rok pripadne na 30. marca 2018.

Tak si v  zmysle tradícií urobme fánky či 
šišky a poďme sa sánkovať!

Jarmila Baculíková, 22. 1. 2018

Použité materiály:
Michaela Škodová – etnológ NMG
Teraz Slovensko – Tablet TV 
Na Fašiangy, od Troch kráľov do Popolcovej stredy, kraľujú masky – Vinše a rýmovačky, 
Panoráma
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Alenu, která jeho kresbu napodobovala, 
ale jeho oči nezdědila. Chyběla jí poesie 
a to do slova. Když vešla jednou do mého 
obchodu v Curychu, tak mi zhrublým 
hlasem vysvětlovala, že má Copyright na 
tátovy věci a já je v cizině klidně prodávám. 
Ukazováček zabodla do několika kalendářů 
Český rok ležících na pultě. 

Mnozí máme rádi jaro, pro krásu nové 
květeny. Velikonoční pomlázku a odložené 
zimní kabáty. Děvčatům se příslovečně 
zapalují lýtka a řečeno s  klasikem, od 

v pozmenej forme. Dnes kňaz symbolicky 
veriacim urobí popolom na čelá krížik. 

Veľkonočný pôst sa končí Veľkým piatkom, 
ktorý tento rok pripadne na 30. marca 2018.

Tak si v  zmysle tradícií urobme fánky či 
šišky a poďme sa sánkovať!

Jarmila Baculíková, 22. 1. 2018

Použité materiály:
Michaela Škodová – etnológ NMG
Teraz Slovensko – Tablet TV 
Na Fašiangy, od Troch kráľov do Popolcovej stredy, kraľujú masky – Vinše a rýmovačky, 
Panoráma
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vynálezu minisukní stojí za to žít. Květen 
je ve znamení lásky, a proto zůstává 
vzpomínkou na první lásku, i když se 
odehrávala třeba v listopadu.

Léto nám zůstane navždy spojeno se 
školními prázdninami. 

První měsíc jsem trávíval u své babičky. 
Lépe řečeno v  jejím domě, ona se tam 
chodila jen vyspat. 
Celé dny brouzdala 
lesem a sbírala borůvky. 
V  domě bydlel o rok 
starší bratranec a dvě 
mladší sestřenice, ale ty 
se nepočítají, protože se 
ještě nehodily k pánům 
klukům. Na zahradě 
kolem plotu rostl 
angrešt, ale ten byl ještě 
kyselej. Z borůvek nám 
babička upekla táč, který 
jsme měli s  mlíkem 
k snídani. Jinak ty dva kýble borůvek, co 
denně nasbírala, prodávala do JZD. Pokud 
svítilo slunce, byli jsme celý den u rybníka. 
Někdy bylo i oblačno, tak jsme na chodníku 
před domem hráli karty, ale zřídka, neb 
nás to nebavilo. Zato, když sousedovic kluk 
přinesl z domu gramofon na kličku a desky 
s písničkami od V + W, to už bylo zábavnější. 
Pilně jsme si ta moudrá slova zapisovali do 
zpěvníčků, linkovaných školních sešitů.

Druhý měsíc, začal sv. Annou – chladnou 
z rána. Kraťasy jsme vyměnili za teplákové 
soupravy. Taky častěji pršelo a tak jsme 
pobývali doma. Malým dobrodružstvím 
bylo prolézání půdou a nacházení věcí, 
patřících kdysi živým lidem. Z 1. světové 
války dědečkovo „tele“, vojenský ruksak 
a bajonet v  koženém pouzdře, oboje 
hodně ztuhlé. Po otci bratrance křídlovku 

v kufříku, bohužel bez náhubku, takže jsme 
si nezatroubili. V této druhé části prázdnin 
jsme se začali trochu nudit a tudíž těšit do 
školy, což dnes nechápu, a na kamarády.

Podzimní období se vyznačovalo hrou 
s mičudou na hřišti, anebo na ulici. Auta 
ještě nejezdila. Poštovní vůz byl tažen 
koňmo, tak jako vůz popelářů. Pouštěním 
draků a plachťáků na strništi. Konec 
podzimu ohlašovala ohniště s bramborovou 
natí.
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Zimy mého mládí měly vždycky dost 
sněhu. S  krátkými sáňkami jsem sjížděl, 
jako úplně malý pakátl (dítě), svah před 
domem. Jako již školáček, jsem chodil 
sáňkovat na Palandu (Palackého vrch). Naše 
sáňkářská dráha končila silnicí, po které 
auto jen zřídka kdy projelo. Tu jsme museli 
přeběhnout a pokračovat polní cestou mezi 
domy, příhodně řečenou Posrandou.

S přibývajícími zimami jsem již zavítal do 
přilehlé Masarykové čtvrti s  Kraví horou 
(Kravec a novodobě Monte Búú). Ona ta 
hora připomínala trochu vrch Palandy, 

ale dráha byla o trochu delší. A taky, když 
popeláři nestačili posypat silnici k nám dolů 
do Žabin, tak jízda domů byla lahůdkou. 
Někdy i za rozsvícených pouličních lamp. 
Na věky mi zůstane asi vzpomínka, jak nám 
obleva kazila sáňkování hodinu co hodinu. 
Náš sportovní oděv – teplákovou soupravu, 
obleva promočila až na naše tělíčka. Domů 
jsem přišel mokrý a zkřehlý na kost.

Byt v centru Prahy 90m2, obývací pokoj, dvě ložnice, kuchyň, koupelna se sprchou 
a pračkou, sep. WC, balkonek. CHF 120,--/noc, TEL. 076 325 10 30 
Možnost pronájmu garáže. 

17-05-02

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

Milan Cimburek 
Kresba Pavel Kantorek  

INZERCE
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Utopická představa českého Katalánska 

Téměř čtyřicetjedna let komunistické vlády 
v Československu likvidovalo promyšleně, 
konsekventně a úporně moravskou 
samosprávu. Až po mnohých letech mohl 
v  Brně v  roce 2003 vzniknout Nejvyšší 
správní soud.

Nelze se divit, že v  roce 1990 vzniklo na 
Moravě hnutí plné ambicí, které si kladlo za 
cíl demokratickou změnu státní samosprávy. 
Jeho název: Společnost pro Moravu a Slezsko 
(SMS). Strana kandidovala (jen na Moravě) 
ve volbách do České národní rady (ČNR) a 
dosáhla slušných 10%. V domácím regionu 
dokonce průměrně 25%. Noviny byly tehdy 
škodolibé a kritizovaly i ironizovaly údajný 
moravský separatismus. Odvetou odmítaly 
moravský „burčák“ v republice.

Kdyby se Morava se čtyřmi miliony odtrhla 
v  roce 1993 od Čech se šesti miliony a 
Slovenska s  pěti miliony, mělo by hlavní 
město Brno více obyvatel než bosenské 
Sarajevo, ale o půl milionu méně než 
slovenská Bratislava. Češi by potřebovali pas 
do jihomoravských vinných sklepů a vzrostla 
by spotřeba rumu na úkor slivovice. Přišlo 
by se o sportovní hvězdy Kvítová a Berdych 
v  tenisu a Sáblíková v  rychlobruslení. 
Rovněž moravští hokejisté by v národním 
mužstvu citelně chyběli. Premiérem v Praze 
by se nestal uhersko-hradišťský rodák P. 

Nečas, ani telnický B. Sobotka či vsetínský 
M. Topolánek. 

O osamostatnění Moravy s  hymnou: 
Moravo, Moravo, Moravěnko milá nebo 
samostatnou měnou však žádný vedoucí 
politik neusiloval. Hnutí SMS nešlo do 
voleb za moravskou nezávislost. Požadovalo 
obnovení zemského zřízení zrušeného 
v  roce 1949. Moravu samosprávně zničili 
komunisti. Stáhli veškerou moc centrálně 
do Prahy a zavedli malé kraje.

Někteří příslušníci SMS požadovali 
samosprávu Moravy typu spolkových zemí 
v Německu a v Rakousku, ale neprosadili 
se. Tleskali však M. Sládkovi, který chtěl v 
roce 1991 vyrazit na Prahu a připomínal 
husitskou bitvu u Lipan, kde kališníci 
z  Moravy bojovali do posledního dechu. 
Radikální SMS-menšina nedosáhla ani 
v Brně velkých demonstrací. Prosadila se 
umírněná frakce heslem: „Ne rozdělit, nýbrž 
dělit.“ Jen krátce se v roce 1992 diskutoval 
nápad připojení Moravy ke Slovensku pod 
prezidentem V. Mečiarem.

O mnoho let později (2009) vystoupila strana 
Moravané, vzniklá ze zbytků strany SMS, 
s  myšlenkou Austropy (Austropa vznikla 
ze slov AUSTria a EvROPA). Neúspěšně byl 
navrhován evropský program svazku typu 
Rakouska-Uherska podle dřívějšího staletí 
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trvajícího seskupení států. I když byl tento 
program stoprocentně negativní, začalo 
se o možnostech politické samostatnosti 
Moravy mluvit. Žurnalisti rozpoutali diskuzi 
na toto téma. Byla Morava hospodářsky 
vykořisťována? Ekonomové dokazovali, že 
vlastně vždy existuje situace mezi částmi 
země, kdy jeden region doplácí na druhý, 
jindy naopak. Podobná vyrovnávání 
hospodářských a ekonomických aktivit 
vidíme hlavně u větších národních celků. 
Příkladem může sloužit USA.

Přesto se muži v  české hospodě durdili, 
když bývalý premiér Sobotka v  televizi 
vypravoval, že se lidé na Moravě více ohánějí. 
Pečují více o své domky, pole a lesy. Mají 
lepší folklor, víno a větší radost ze života. 
Moravané tento názor sdílí. Ztratili ale víru, 

že lze změn dosáhnout politickou cestou. 
Není to také životně důležité. Zůstávají více 
pro sebe. Příkladem mohou být oslavy Velké 
Moravy a Cyrila s Metodějem v červenci na 
Velehradě, kdy se vyvěšují moravské vlajky 
s  orlicí od 12. století na červeno-bílém 
šachovnicovém poli.

Styk s  vídeňskou univerzitou a ekonomií 
Rakouska neustále roste. Do Vídně je to 
z Brna o polovinu méně kilometrů než do 
Prahy. Platí se ale eurem a mluví německy.

Roste rovněž trávení lyžařských prázdnin 
v Alpách a odlety do ciziny z vídeňského 
letiště. Je to dáno zeměpisnou polohou. 
Nejde o averzi k  západnímu sousedu. 
Proto zůstane české Katalánsko utopií. 
Situace Moravy není s případem Španělska 
srovnatelná. 

Štěpán Húsek

(Komentář k článku L. Hrona: Moravo, sbohem s podtitulem Hrozí české Katalánsko? 
ve Víkendu Dnes z 2. prosince 2017.)

pozn. red.: Vize politického svazku Moravy a historických regionů Rakouska, Slovenska, 
případně Maďarska a Slovinska podle principu Beneluxu, tedy úzkou spolupráci regionů, 
jež mají historicky mnoho společného, ale dělí je státní hranice, byla pod jménem Austropa 
poprvé představena v roce 2009 - "Spolupráce s okolními státy by pro Moravu mohla být 
výhodnější a přirozenější než orientace na Prahu" řekl ČTK a Českému rozhlasu lídr politické 
strany Moravané Jiří Novotný. (záznam z r.2009)
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Novoroční přípitek léta páně 1018

„Tak jaké byly Vánoce v pohanské Praze?“ 
zavtipkoval si ve dveřích svého bytu 
můj pařížský přítel Roger, na přivítanou 
k našemu novoročnímu pastisu.

„To by ses divil, jak silně Češi advent a 
Vánoce prožívají,“ řekl jsem, když jsem 
se pohodlně usadil v  lenošce a připil si 
s Rogerem na nový rok. „Tátové na Štědrý 
den chodí s  dětmi po jesličkách a mámy 
doma vaří rybí polévku. Ta se jí ale až večer, 
přes den se drží půst. To vy, Francouzi, se 
cpete už od rána husími játry, a když už 
nemůžete, zaplácnete si nakonec žaludek 
máslovou roládou.“ Roger si usrkl pastisu 
a pochybovačně zavrtěl hlavou. „A potom 
se jde na půlnoční mši,“ přihodil jsem svůj 
oblíbený trumf. „Sám jsem při ní často hrál 
na cello.“ 

„Ještě řekni, že ses přitom modlil otčenáš,“ 
ušklíbl se Roger, jenž moji skepsi vůči 
náboženství dobře znal. „Budeš se divit,“ 
opáčil jsem, „ale o těchto Vánocích jsem 
si otčenáš pozorně pročítal.“ Na Rogerově 
tváři se mihl úžas. „Nejsi nemocný?“ zeptal 
se útrpně. „Buď klidný,“ povídám, „jen 
jsem srovnával, jak je otčenáš přeložen 
do jiných jazyků. Neslyšel jsi, že papež 
nařídil revizi latinského textu? Vadí mu 
věta «ne nos inducas in tentationem», 
tedy «neuveď nás v pokušení». Bůh podle 
papeže nemůže uvádět v pokušení. České 

noviny o tom pár dní psaly. Novináři se 
pak pokoušeli zjistit, co si o revizi otčenáše 
myslí lidé. Jenže většina si nemyslela nic a 
nedokázala ani odříkat první řádku, takže 
toho zase nechali.“ Roger chvíli přemýšlel. 
„My přece víme, že víra uvádí v pokušení. 
Nejen uvádí, vyloženě navádí k páchání zla. 
Co vedlo křesťany ke všem jejich válkám? 
Už jen mezi sebou! A čím jsou ponoukáni 
muslimští teroristé? Přece bohem. Ale to 
snad v otčenáši takto explicitně nestojí?“ 

Není otčenáš jako otčenáš

„To je právě to zajímavé,“ pravil jsem, 
vytahuje svazek překladů známé modlitby 
do různých jazyků. „Překlady se od sebe 
hodně liší. Ve francouzském otčenáši se o 
uvádění v pokušení opravdu vůbec nemluví. 
«Ne nous soumets pas à la tentation» 
znamená «nevystav nás pokušení». To se 
významově dost odchyluje od latinského 
textu. Na rozdíl třeba od italštiny, kde «non 
ci indurre in tentazione» latinskou verzi 
přesně kopíruje. Nebo od angličtiny, kde 
«lead us not into temptation», tedy «neveď 
nás do pokušení», natvrdo počítá s možností 
aktivní účasti boha při ponoukání 
k nepravostem. Stejně jako německé «führe 
uns nicht in Versuchung». Český překladatel 
využil ohebnosti slovanského jazyka a 
«neveď nás» zmírnil na «neuveď nás».“
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„Máš pravdu,“ řekl Roger, když si všechny 
překlady několikrát přečetl. „Italskému 
«indurre» by skutečně mnohem přesněji 
odpovídalo francouzské «induire», a ne 
«soumettre». To je významově úplně jinde. 
Při «soumettre» bůh připouští, abychom byli 
vystaveni pokušení, zatímco «indurre» jasně 
implikuje, že bůh nás sám svádí na scestí. To 
tedy římským katechetům tehdy pěkně ujela 
ruka!“ zasmál se. „A Francouzi jako jediní 
si toho všimli a napsali to jinak,“ řekl jsem 
uznale. „A podívej: v  tomto nejnovějším 
francouzském překladu“- ukázal jsem na 
text otištěný nedávno v Le Figaro- „překlad 
ještě zjemnili na «ne nous laisse pas entrer 
en tentation», tedy «nenech nás vstoupit 
v pokušení». Na zdraví francouzských 
teologů!“ pozvedl jsem sklenku k přípitku.

„A v České republice už tedy lidé otčenáš 
neznají?“ vrátil se Roger k  původnímu 
rozhovoru po chvilce mlčení. „Současně 
ne,“ odpověděl jsem. „Avšak jeden politik 
by to rád změnil. Káže návrat naší kultury 
k židovsko-křesťanským kořenům. Jmenuje 
se Tomio Okamura a pochází z  česko-
japonské rodiny.“ „Ale to je přece ten 
kamarád Le Penové, u kterého byla nedávno 
na návštěvě!“ zvolal Roger pobaveně. „V Le 
Monde o něm psali, že u vás chce zakázat 
islám.“ Přitakal jsem a napil se pastisu. „A 
jak českým ateistům vysvětluje, že islám je 
špatný, a křesťanství a judaismus dobré?“ 
chtěl vědět Roger. „To je jednoduché,“ řekl 
jsem. „Podle Okamury islám je ideologie, 

zatímco křesťanství a judaismus jsou 
náboženství, a ta nemohou být špatná. To 
přece pochopíš, ne?“ Roger, zavilý odpůrce 
všech ideologií, včetně náboženských, 
se hlasitě rozchechtal. „Ale víš, co je 
nejlegračnější, Rogere?“ pokračoval jsem. 
„Okamura získal slušné skóre ve volbách 
a není vyloučené, že se octne ve vládě, po 
boku komunistů. To by bylo vtipné, ne?“ 

Absurdní divadlo v knesetu

„Pro politika není žádný problém přivést 
křesťanství, judaismus a komunismus na 
stejného jmenovatele,“ pravil žoviálně 
Roger. „Třeba prostě prohlásí komunismus 
za náboženství a je to! Politici si poradí i 
s většími absurdnostmi. Vezmi si současnou 
aféru v izraelském knesetu. Ultraortodoxní 
ministr zdravotnictví Jakov Litzman 
v listopadu odstoupil na protest proti práci 
na opravě izraelských železnic během 
šabatu, schválené vládou. A jak na to podle 
tebe reagoval Netanjahu?“ Zamyslel jsem se. 
„Hmm… Litzman, to je přece ten dogmatik, 
co odmítá podat ruku ženě, ne? Byla z toho 
už párkrát v novinách ostuda,“ snažil jsem 
se vybavit si, co o Izraeli vím. „Tak snad 
byl Netanjahu rád, že se ho zbavil?“ hádal 
jsem. „No to jsi právě úplně vedle!“ rozohnil 
se Roger. „On ho totiž potřebuje pro 
parlamentní většinu! Takže, víš, co vymyslel? 
Nechal kneset vypracovat zákon, rušící 
úřad ministra zdravotnictví a převádějící 
jej do portfolia premiéra. Tím se Litzman 
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stane pouhým náměstkem a nebude již 
muset hlasovat, kdyby se náhodou zjistilo, 
že o šabatu je občas nutné zavolat doktora 
nebo hasiče. Takhle řeší problémy politik! 
Proti tomu je Okamurův problém sladit 
křesťanství, judaismus a komunismus úplná 
brnkačka. Pojď, připijeme si ještě jednou na 
nový rok,“ zakončil Roger a naplnil nové 
dvě sklenky pastisu.

Když jsme se loučili, zeptal jsem se Rogera: 
„Prosím tě, na který rok jsme si to připíjeli?“ 
„Dvatisíceosmnáct,“ odvětil Roger a ukázal 

na kalendář s fotkami pařížských zákoutí, 
který mu visel na stěně. Položil jsem 
Rogerovi ruku na rameno. „Rogere, je 
možné, aby člověk jako Jakov Litzman žil 
v roce 2018?“ Roger chvíli přemýšlel. „Ne, 
to je opravdu vyloučené,“ rozhodl. „Tady se 
určitě někdo spletl.“ Vzal propisovačku a na 
kalendáři opravil letopočet na 1018. 

„Takže vítej v  jedenáctém století,“ pravil 
jsem a podal Rogerovi ruku na rozloučenou.

„Bonne année 1018,“ usmál se Roger a 
zavřel za mnou dveře.

Jiří Kozelka ml., 
Paříž, leden 2018

 Proč se necítím být “imigrant”

V dnešní společnosti je běžným jevem snaha 
každého hned zařadit do nějaké skupiny. 
Zároveň je lidskou potřebou, chcete-li 
touhou, někam patřit. Nicméně vždy se 
našli a najdou tací, kteří nikam z důvodu své 
osobní svobody patřit nechtějí. My - myslím 
tím naše rodina - nejsme ten případ. I my 
sami se snažíme někam zapadnout, někam 
patřit. Je to pro nás důležité zvláště teď, 
když žijeme ve Švýcarsku. Snažíme chovat 
tak, abychom se mohli integrovat do místní 

komunity, aby se na nás nikdo nemusel dívat 
skrz prsty a za zády si na nás ukazovat.

O to víc mě zamrzelo, když na nedávném 
integračním kursu němčiny z naší diskuse 
nad probíraným tématem vyplynulo, že 
lektorka nás považuje za imigranty. 

Docela se mě to dotklo a měla jsem potřebu 
se ohradit. Proč? Protože já to slovo (nejspíš 
vlivem nedávné migrační krize) vnímám 
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trochu jinak. Já jako imigranta vnímám 
hlavně toho, kdo se rozhodl nebo byl 
přinucen vlivem politické situace nebo 
náboženské perzekuce odejít ze své země. 
Tudíž z tohoto důvodu jsem se cítila dotčená, 
protože naše situace úplně neodpovídá výše 
uvedené defi nici.

Můj muž sem přišel kvůli práci. Ale za 
ekonomického migranta se také nepovažuje. 
Nešel sem proto, že by ve svém oboru 
nemohl najít v Česku uplatnění. Ani jsme 
sem nešli s vidinou velkého zbohatnutí 
(ano, každý ví, že se ve Švýcarsku vydělává 
více peněz, ale málokdo si uvědomuje, že 
je to země s vysokými životními náklady). 
Přistěhovali jsme se sem, protože se nám 
naskytla příležitost. Byla to možnost udělat 
další krok v našem společném životě. 
Posunout se někam dál.

Díky bohu za to, že každý 
jazyk je tak bohatý, že má dost 
synonym na to, aby tyto (pro 
někoho hanlivé) invektivy 
zmírnil. Proto se mi líbí 
německé slovíčko „einwandern“ 
- přistěhovat se. Přestěhovali 
jsme se do Švýcarska proto, 
že jsme chtěli poznat život 
v jiné zemi, jinou kulturu a 
naučit se jazyk. A proto se 
snažíme dělat maximum proto, 
abychom zapadli do švýcarské 
společnosti.

Toto přímé střetnutí s tím, jak nás vidí někdo 
z okolí, bylo zatím moje první. Samozřejmě 
by mě někdy zajímalo, jak nás vidí další. Ti, 
se kterými jsme tady navázali kontakty a (z 
našeho pohledu dobré) vztahy. Ale myslím, 
že vzhledem k vrozené švýcarské zdvořilosti 
se toto nedozvím ;)

Každopádně by mě zajímalo, jak byste 
definovali imigranta v dnešní době vy? 
Považujete obecně za migranty i lidi ze 
západních zemí? Řeknete o Britovi nebo 
o Švédovi, který je manažerem mezinárodní 
společnosti sídlící ve Švýcarsku, že je 
imigrant? Anebo je to slovo jen pro ty, kteří 
se přistěhovali z východu?

Hana Hurábová
Fotografie: Hana Hurábová

Pozn.: Pro případnou diskuzi kontaktujte autorku přes www.adinajustina.com
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Zastupitelství ČR a SR v Bernu, Muri/BE a Ženevě, 
členské spolky SSČS, sokolské jednoty a spřátelené spolky 
a organizace ve Švýcarsku vám oznamují plánované akce,  

spojené s výročími roku 2018.

Diplomatické zastupiteľstvá ČR a SR v Bernu, Muri/BE a Ženeve, členské 
spolky ZSČS, sokolské jednoty a spriatelené spolky a organizácie  

vo Švajčiarsku vám oznamujú akcie, spojené s výročiami roku 2018.

Diplomatische Vertretungen der ČR und SR in Bern, Muri/BE und Genf, Mitglieds
vereine des VVTS, SokolTurnvereine, sowie befreundete Vereine und Organisationen 

geben Ihnen mit den Gedenktagen des Jahres 2018 verbundene Aktionen bekannt. 

Les ambassades et les Missions permanentes de la République tchèque et de la 
Slovaquie à Bern, Muri/BE et Genève, avec des membres de l‘UATS et avec des 

groupes amicales en Suisse, vous préalablement informonent des  
commémorations pendant 2018.
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100 LET ČSR / 50 LET EXILU 

27.1.  Wettingen: československý ples a výstava „Čsl. exil XX. století“
16.2.  Bern:  večer s filmem na téma 50 let okupace / exilu
26.5.  Kreuzlingen: přednáška na téma Pražské jaro 1968, apero
27.5.  Kreuzlingen: matiné, autorské čtení Irena Brežná, diskuze, apero
30.5.  Kreuzlingen: přednáška na téma Pražské jaro 1968, apero
  1.6.    Kreuzlingen:  dokumentární film  roky 196869, diskuse, pak apero
16.8.   Murten: MurtenFestival  zahajovací koncert (Smetana  Má vlast), před tím 

apero
20.8.    Ženeva: znovuodhalení památníku Jana Masaryka a připomínka 50 let od 

emigrace po roce 1968
21.8.  (a další data) různá místa ve Švýcarsku: odhalení děkovných desek
25.8.   Basel: odpoledne s cimbálovou muzikou, vzpomínka na 50 let exilu 

 září, říjen, listopad: přednášky na UNI Bern a dalších vysokých školách 
 září, říjen Basel: přednášky na téma invaze 1968 
 říjen  Basel: Dny B. Martinů   slavnostní koncert Bohuslava Martinů 

17.10.   Ženeva: koncert v československém salónku OSN a připomenutí role   
 Československa v OSN

26.10.  Zürich: připomínka výročí 100 let ČSR
30.10.  Ženeva: slavnostní koncert a recepce ke 100. výročí vzniku ČSR
  9.11.  Ženeva: sympozium o roli Ženevy při formování československé státnosti
16.11.   Ženeva: odhalení Lavičky Václava Havla ke Dni boje za svobodu a demokracii 

V průběhu roku výstavy a vzpomínkové akce na velvyslanectvích ČR a SR,
v Galerii Krause Pfäffikon/ZH a na dalších místech.

SBÍKA-SAMMLUNG-COLLECTE   Neue Aargauer Bank
IBAN: CH94 0588 1143 9161 5100 0   DETAILS: www.svaz-spolku.ch

100+50_entwurf_print.indd   2 18.01.18   18:13



100 LET ČSR / 50 LET EXILU 

27.1.  Wettingen: československý ples a výstava „Čsl. exil XX. století“
16.2.  Bern:  večer s filmem na téma 50 let okupace / exilu
26.5.  Kreuzlingen: přednáška na téma Pražské jaro 1968, apero
27.5.  Kreuzlingen: matiné, autorské čtení Irena Brežná, diskuze, apero
30.5.  Kreuzlingen: přednáška na téma Pražské jaro 1968, apero
  1.6.    Kreuzlingen:  dokumentární film  roky 196869, diskuse, pak apero
16.8.   Murten: MurtenFestival  zahajovací koncert (Smetana  Má vlast), před tím 

apero
20.8.    Ženeva: znovuodhalení památníku Jana Masaryka a připomínka 50 let od 

emigrace po roce 1968
21.8.  (a další data) různá místa ve Švýcarsku: odhalení děkovných desek
25.8.   Basel: odpoledne s cimbálovou muzikou, vzpomínka na 50 let exilu 

 září, říjen, listopad: přednášky na UNI Bern a dalších vysokých školách 
 září, říjen Basel: přednášky na téma invaze 1968 
 říjen  Basel: Dny B. Martinů   slavnostní koncert Bohuslava Martinů 

17.10.   Ženeva: koncert v československém salónku OSN a připomenutí role   
 Československa v OSN

26.10.  Zürich: připomínka výročí 100 let ČSR
30.10.  Ženeva: slavnostní koncert a recepce ke 100. výročí vzniku ČSR
  9.11.  Ženeva: sympozium o roli Ženevy při formování československé státnosti
16.11.   Ženeva: odhalení Lavičky Václava Havla ke Dni boje za svobodu a demokracii 

V průběhu roku výstavy a vzpomínkové akce na velvyslanectvích ČR a SR,
v Galerii Krause Pfäffikon/ZH a na dalších místech.

SBÍKA-SAMMLUNG-COLLECTE   Neue Aargauer Bank
IBAN: CH94 0588 1143 9161 5100 0   DETAILS: www.svaz-spolku.ch

100+50_entwurf_print.indd   2 18.01.18   18:13

100 LET ČSR / 50 LET EXILU 

27.1.  Wettingen: československý ples a výstava „Čsl. exil XX. století“
16.2.  Bern:  večer s filmem na téma 50 let okupace / exilu
26.5.  Kreuzlingen: přednáška na téma Pražské jaro 1968, apero
27.5.  Kreuzlingen: matiné, autorské čtení Irena Brežná, diskuze, apero
30.5.  Kreuzlingen: přednáška na téma Pražské jaro 1968, apero
  1.6.    Kreuzlingen:  dokumentární film  roky 196869, diskuse, pak apero
16.8.   Murten: MurtenFestival  zahajovací koncert (Smetana  Má vlast), před tím 

apero
20.8.    Ženeva: znovuodhalení památníku Jana Masaryka a připomínka 50 let od 

emigrace po roce 1968
21.8.  (a další data) různá místa ve Švýcarsku: odhalení děkovných desek
25.8.   Basel: odpoledne s cimbálovou muzikou, vzpomínka na 50 let exilu 

 září, říjen, listopad: přednášky na UNI Bern a dalších vysokých školách 
 září, říjen Basel: přednášky na téma invaze 1968 
 říjen  Basel: Dny B. Martinů   slavnostní koncert Bohuslava Martinů 

17.10.   Ženeva: koncert v československém salónku OSN a připomenutí role   
 Československa v OSN

26.10.  Zürich: připomínka výročí 100 let ČSR
30.10.  Ženeva: slavnostní koncert a recepce ke 100. výročí vzniku ČSR
  9.11.  Ženeva: sympozium o roli Ženevy při formování československé státnosti
16.11.   Ženeva: odhalení Lavičky Václava Havla ke Dni boje za svobodu a demokracii 

V průběhu roku výstavy a vzpomínkové akce na velvyslanectvích ČR a SR,
v Galerii Krause Pfäffikon/ZH a na dalších místech.

SBÍKA-SAMMLUNG-COLLECTE   Neue Aargauer Bank
IBAN: CH94 0588 1143 9161 5100 0   DETAILS: www.svaz-spolku.ch

100+50_entwurf_print.indd   2 18.01.18   18:13

100 ROKOV ČSR / 50 ROKOV EXILU

27.1.  Wettingen: československý ples a výstava „Čsl. exil XX. storočia“
16.2.  Bern: večer s filmom na tému 50 rokov okupácie / exilu
26.5.  Kreuzlingen: prednáška na tému Pražská jar 1968, aperitív
27.5.  Kreuzlingen: matiné, autorské čítanie Irena Brežná, diskusia, aperitív
30.5.  Kreuzlingen: prednáška na tému Pražská jar 1968, aperitív
  1.6.    Kreuzlingen: dokumentárny film  roky 1968  69, diskusia, aperitív
16.8.   Murten: Murtenský festival  otvárací koncert (B. Smetana  Má vlast),  

pred ním aperitív
20.8.   Ženeva: znovuodhalenie pamätníka Jána Masaryka a pripomenutie si  

 50 rokov od emigrácie po roku 1968
21.8.   (a ďalšie dáta) rôzne miesta vo Švajčiarsku: odhalenie ďakovných tabúľ
25.8.   Basel: popoludnie s cimbálovou muzikou, spomienka na 50 rokov exilu
 september, október, november: prednášky na UNI Bern a ďalších vysokých  
 školách
 september, október Basel: prednášky na tému invázie 1968
 október Basel: Dni B. Martinů  slávnostný koncert Bohuslava Martinů
17.10.   Ženeva: koncert v československom salóniku OSN a pripomenutie si úlohy  

 Československa v OSN
26.10.  Zürich: pripomienka 100. výročia ČSR
30.10.  Ženeva: slávnostný koncert a recepcia k 100. výročiu vzniku ČSR
  9.11.  Ženeva: sympózium o úlohe Ženevy pri formovaní československej štátnosti
16.11.   Ženeva: odhalenie Lavičky Václava Havla ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
 
V priebehu roka výstavy a spomienkové podujatia na veľvyslanectvách ČR a SR,
v Galérii Krause Pfäffikon/ZH a na ďalších miestach.
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100 JAHRE ČSR / 50 JAHRE EXIL
100 ANS ČSR / 50 ANS D’EXIL

27.1.  Wettingen: Ball, Ausstellung /  bal, exposition 
16.2.  Bern:  Filmabend / soirée des films
26.5.  Kreuzlingen: Vortrag, Apéro / conférence, apéritif
27.5.  Kreuzlingen: Matinee, Lesung / lecture  Irena Brežná
30.5.  Kreuzlingen: Vortrag, Apéro / conférence, apéritif 
  1.6.    Kreuzlingen:  Dokumentarfilm Jahre 196869 / film documentaire
16.8.   Murten: MurtenFestival Eröffnungskonzert / concert d´ouverure de Festival  

de Murten (Smetana  Má vlast)
20.8.    Genf/Genève: Wiederenthüllung Gedenkstein Jan Masaryk / inauguration  

de renouvellement de monument J. Masaryk et placement de la plaque  
de remerciement des Tchécoslovaques pour 50 ans d´exil en Suisse

21.8.  (und weitere Daten, verschiedene Orte): Gedenktafeln Enthüllung / (et autres  
 dates en endroits différants): inauguration des plaques de remerciement
25.8.   Basel: Nachmittag bei CimbalMusik, Erinnerung 50 Jahre Exil / après midi  

 avec cymbalum musik et souvenirs de 50 ans d‘ exil
 Sept., Okt., Nov. Vorträge UNI Bern, weitere Hochschulen / conférences
 UNI Bern et des autres villes
 Sept., Okt. Basel: Vorträge zum Thema Invasion 1968 / conférence „Invasionn 1968“
 Okt.  Basel: MartinuTage  Festkonzert / concert fesif
17.10.   Genf/Genève: Konzert, Gedenken der Rolle der ČSR in der UNO / concert  

 dans le salon Tchécoslovaque d‘ ONU GE et commémoration de la role  
 de Tchécoslovaquie en ONU

26.10.  Zürich: Festakt zum Jubiläum 100 Jahre ČSR / célébration de l‘anniversaire –  
 100 ans ČSR et la restauration d’indépendence des Tchèques et Slovaques
30.10.  Genf/Genève: Festkonzert und Empfang zum Jubiläum 100 Jahre ČSR / 
 concert festif 100 ČSR 
  9.11.  Genf/Genève: Symposium Genf und Entstehung der ČSR / colloque 
 „Une role historique de Genève pour la naissance de la Tchécoslovaquie“ 
16.11.   Genf/Genève: Festakt „Lavička Václava Havla“ / inauguration de „Banc  

 de dialogue de Vaclav Havel“ a l’occasion du Jour de la lutte pour la liberté 
 et la démocratie

Während des Jahres Ausstellungen und Gedenkaktionen / pendent l’année, aussi  
des expositions et actions de commémorations 
Ambassaden ČR a SR, Galerie Krause  Pfäffikon/ZH und an weiteren Orten / et en autres 
endroits différants.
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48,63 procent ku 51,36 procentům

Volební výsledky českých prezidentských 
voleb ukázaly naprosté rozdělení české 
společnosti. Nebylo by bývalo radno 
jásat ani nad případným vítězstvím Jiřího 
Drahoše, protože co si počít s národem, 
který je - často docela nenávistně a zcela 
nesmyslně - rozdělen opravdu půl na půl? 
Uznávám, že velká část voličů Jiřího Drahoše 
nenávistná není, ale přesto existuje určitá 
část občanů, která otevřeně vyjadřovala 
a vyjadřuje pohrdání nad "sockami" 
a "primitivy", "iracionálními" voliči 
vulgárního, nenávistného a prolhaného 
Miloše Zemana, což samozřejmě vedlo k 
tomu, že se - také nenávistně - velká část 
voličů Miloše Zemana vydala u volebních 
uren ukázat těm "prozápadním elitám" co 
proto. Ať by vyhrál Zeman nebo Drahoš, 
polovina národa by prohrála. To není dobré.

 Miloš Zeman je na sklonku své politické 
kariéry skutečně odporným, vulgárním, 
nenávistným, prolhaným a vysoce 
manipulativním jedincem, jehož zajímá 
pouze jeho vlastní ješitnost a větší sláva 
na úkor prospěchu společnosti a jejích 
řadových občanů. Stal se neskrupulózním, 
vysoce efektivním manipulátorem, kterému 
při jeho inteligenci rychle došlo, že bude-
li parazitovat na frustraci části společnosti 
a bude-li tuto frustraci cíleně vyvolávat a 
intenzivně vytvářet ve společnosti dosud 

neexistující obavy a strachy (viz jeho dnešní, 
čistě strategická nenávist vůči muslimům, 
navzdory tomu, že před více než 15 lety 
jeho vláda přijala do ČR desítky tisíc 
muslimských uprchlíků, bez jakýchkoliv 
problémů, Zeman to samozřejmě ví), povede 
to k masivnímu politickému úspěchu a k 
potvrzení jeho úřadu a moci.

Jenže uchvácení moci na základě hrubě 
manipulativních, populistických praktik, 
kdy nezkušeným, často nevzdělaným, 
chudým, a zuboženým lidem vytvořím 
obraz nepřítele a rozdělím společnost na dva 
nenávistné tábory - taková praxe zaslouží 
jen pohrdání. 

Nemám žádné iluze o Drahošovi - už v 
televizních debatách se prokázal jako možná 
slušný člověk, ale jako zcela neschopný 
politik - scéna v televizní debatě, kdy se 
předháněl se Zemanem o tom, kdo z nich je 
více protiuprchlický, byla naprosto ostudná. 
Možná, že kdyby Drahoš býval zvítězil, 
postupem času by se mu podařilo odstranit 
nenávistné rozdělení českého národa - není 
jasné jak by to dopadlo.

Prezidentská volba roku 2018 však ukázala 
na jednu velmi důležitou věc. Nejméně 
polovina občanů české společnosti je svou 
dnešní existencí natolik frustrována, že 
je ochotná naslouchat lžím a manipulaci 
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Miloše Zemana a podpořit ho, jen aby 
udělala těm takzvaným elitám, které na ně 
kašlou, vzdorně vulgární gesto. To, že je to 
zároveň poškodí, jim nevadí, pokud mohou 
vyjádřit svůj uměle vyvolaný vztek.

Tento obrovský potenciál zneužití hluboce 
frustrované společnosti je velmi závažný 
problém a může vést národy, které to dnes 
postihuje, do hlubokého 
ekonomického úpadku a 
do autoritářského režimu 
fungujícího za bídy většiny 
občanů. 

Podobně f rustrovaní, 
především starší a nevzdělaní 
občané, hlasovali v Británii 
pro brexit, shodou okolností 
skoro úplně stejným 
poměrem, jakým skončilo 
druhé kolo českých prezidentských voleb. 
V Británii se ovšem situace v posledních 
měsících přece jen začíná měnit a pomalu 
sice, ale trvale roste poměr lidí, kteří 
brexit odmítají a chtějí nové referendum. 
Proti brexitu zuřivě vystupují především 
příslušníci mladé britské generace. Zdá se 
mi, že britská společnost je vůči brexitu 
- a americká vůči Trumpovi - o hodně 
víc imunní, prostě je tam mnoho lidí, 
kteří se nedají zblbnout tak, jak se dá 
zblbnout demagogií tolik lidí v křehké 
postkomunistické české společnosti. Velký 
problém v ČR je otřesná úroveň většiny 
sdělovacích prostředků, k čemuž nyní 

přispívají i parazitické servery a lživé a 
nenávistné stránky na sociálních sítích. 

Zdá se, že v ČR není společnost 
prozemanovsky a protizemanovsky 
rozdělena podle věku tak úporně, jako je 
tomu v otázce brexitu v Británii. V ČR jde 
o rozdělení spíše podle regionů a podle 
vzdělání.

Nicméně prezidentské 
volby poukázaly na 
neobyčejně nebezpečný 
trend: existuje-li ve 
společnosti skupina 
občanů, kteří jsou 
natolik frustrovaní, ať 
už v důsledku jejich 
reálné situace, nebo 
protože tato frustrace 
v nich byla uměle 

vyvolána, je velmi lehké je emocionálně 
zmanipulovat tak, aby hlasovali drsně 
proti vlastním zájmům. (Snažil jsem se 
před dvěma dny vysvětlit reportéru z 
amerického deníku Wall Street Journal, co 
způsobuje, že jsou čeští občané frustrovaní 
- nedokázal tomu v důsledku úspěchů 
českého hospodářství, rozvíjejícího se snad 
nejrychleji v Evropě, vůbec uvěřit.)

Naštěstí prezidentská volba se týká 
drtivou většinou jen ceremoniálního 
úřadu, takže je daleko méně významná 
než například volby do Parlamentu ČR. 
Je samozřejmě pravda, že Zemanovo 

prezidentská 
volba se 

týká drtivou 
většinou jen 

ceremoniálního 
úřadu
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znovuzvolení bude znamenat tandem s 
Andrejem Babišem a pravděpodobně i s 
nativistickou, fašizující částí české sociální 
demokracie, a Zemanovými veřejnými 
výroky, legitimizovanými pro velkou 
část obyvatelstva institucí jeho - pro ně 
posvátného - úřadu bude dále ničen 
ústavní pořádek České republiky a veřejný 
diskurs bude postaven na lžích, iracionálně 
vyvolávaném strachu a na nesmyslech.

Neměli bychom ale zapomínat, bez ohledu 
na to, kdo v těchto prezidentských volbách 
vyhrál, a ať si Zeman před smrtí dělá ještě 
cokoliv, že tyto prezidentské volby byly 
wake-up call, měly by vést k probuzení 
většiny politiků. 

V těchto volbách se ozval venkov, který byl 
zjevně třicet let zanedbáván, a vyslovil se, 
že třicet let "kapitalismu", který se možná 
jeví z Prahy některým komentátorům jako 
dokonalý, z jejich hlediska dokonalý není. 

Rozumní politikové, kterým opravdu 
jde o zdárný rozvoj jejich společnosti, by 
měli lidem, kteří volili Miloše Zemana, 
naslouchat. Řešit jejich problémy a v 
osobních rozhovorech vyvracet jejich bludy.

Obávám se, že v českém prostředí k tomu 
nedojde. Jakmile se k moci jednou dostali 

parazitičtí politikové a parazitické politické 
organizace, kteří si uvědomili, že nejlehčí je 
neřešit skutečné problémy společnosti, ale 
stačí vyvolávat strach a iracionální emoce a 
tím se dostanou k penězům a moci, budou 
to zřejmě dělat i nadále. 

A frustrace občanstva nad neřešenými 
problémy poroste, takže bude stále lehčí 
vyvolávat další a další strachy a iracionální 
nenávisti, zatímco společenská frustrace z 
neřešených problémů dále poroste.

Jen se podívejte, jak je obtížné zaujmout 
občany jakýmkoliv závažným veřejným 
problémem, od šířící se robotizace, která 
zřejmě zlikviduje až padesát procent 
pracovních příležitostí v Česku, přes 
exekuce, postihující milion českých občanů 
(to dělají právě Zemanovi lidé a ti jimi 
nejpostiženější pro Zemana hlasovali) 
nebo třeba "jen" o to, že sedmdesát procent 
dětí, odebíraných rodičům, stát posílá do 
dětských domovů, protože rodiče na děti 
nemají peníze. A mnoho dalšího, toho, co 
u lidí vyvolává frustraci a bezvýchodnost, 
takže se stávají obětí manipulátorů a la 
Zeman. Kdo by to řešil, raději budeme 
nenávidět neexistující uprchlíky.

Jan Čulík , 27. 1. 2018
Britské listy, blisty.cz 
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Z činnosti spolků

 Ejhle, chasa naša
 aneb české koledy na Vánočním stromě

Už počtvrté se zpívání českých koled 
na Vánočním stromě v Curychu, 
Werdmühleplatz ,  zúčastni l  náš 
Československý sbor. Pod taktovkou 
Růženky Fantové a ve spolupráci s 
Matthiasem Haagem a Josefem Broklem 
čtyřiačtyřicet zpěváků doprovázených 
čtyřmi hudebníky představilo posluchačům 
deset nejznámějších a také nejkrásnějších 
českých koled. 

A protože stále platí, že hudba nezná hranic, 
mnohé z nich už bez nadsázky jsou vpravdě 
internacionální. 

Kdo by neznal alespoň jednu z těch, 
které vánoční strom rozezvučely? Nesem 
vám noviny, Pásli ovce valaši, Narodil se 
Kristus pán, Byla cesta ušlapaná, Purpura, 
už v titulku zmíněná Ejhle, chasa naša, 
Chtíc, aby spal, Den přeslavný, Vánoce, 
vánoce a konečně snad nejkrásnější Tichá 

noc v  provedení našeho sboru navodily 
úžasnou atmosféru vánoc, umocněnou 
nadšením aplaudujících již pravidelných, 
ale i stovkami náhodných posluchačů. 
Nezbytnou kulisu onoho večera, patnáctého 
prosince, dotvořilo i počasí, které nám 
tentokrát přálo. 

Velké poděkování za nevšední kulturní 
zážitek patří paní Lucii Novotné, která před 
čtyřmi lety iniciovala účast sboru na této 
akci a má nespornou zásluhu na tom, že 
počet zpěváků rok od roku roste. Zatímco 
v prvním ročníku se jich představily 
tři desítky, na tom zatím posledním již 
vzpomínaných čtyřiačtyřicet.

 Uvádíme-li jména těch, kteří tvoří aktéry 
večera plného poezie, lásky a lidské 
sounáležitosti, nezbývá než na závěr 
vzpomenout jméno právníka André 
Kofmehla, neboť byl to on, kdo v roce 1990 s 

myšlenkou vystoupení dětských sborů 
na curyšském vánočním stromě přišel 
a zasloužil se o to, že se zde dosud 
představilo víc než dvacet tisíc malých 
zpěváků. 

Pro nás, krajany žijící ve Švýcarsku, 
pak byl zájem, účast a nadšený potlesk 
posluchačů nejkrásnější odměnou za 
snahu reprezentovat české a slovenské 
národní tradice a hudbu. 
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Text: Oli Beck, Fotografie: Peter Šufliarský
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První akce Sokola Luzern v roce 2018

Když je člověku nejlépe, vydá se na led… říká jedno české přísloví.

Jestli nám bylo nejlíp, to nevím, ale rok je 
za námi i s našimi různými akcemi, takže 
nový rok 2018 začínáme na kluzišti. Aby 
se nikomu nic nestalo, už v pozvánce po 
dvou úrazech v minulosti oznamujeme: 
ti co neumí padat bez úrazu, nebo už si 
netroufnout jezdit, jsou také srdečně vítáni. 
Servírovat se bude horký šípkový čaj a pro 
dospělé se upravuje tekoucími kaloriemi…

Sešli jsme se - celkem 20 - hned dopoledne, 
to je kluziště poloprázdné a na těch rychlých 
želízkách byla dokonce velká většina 
sokolíků – od nejstaršího do nejmladší… 

Přišli i někteří z našich věrných hostů, aby 
mohli morálně podporovat ty divochy na 
kluzišti.

Den byl pochmurný, samá mlha – na hory 
se stejně nedalo jet, tak jsme popíjeli námi 
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Napsala M.Cron, Foto L.Čarnecká

Pozvánka
V pátek, 16.února 2018 se koná tradiční bernské krajanské setkání.

Očekáváme Vás od půl páté ve společenském sále 

kostela Bruder Klaus, Segantinistrasse 26, Tram č. 7 Burgernziel. 

Po šesté nabídneme Špunty na vodě - českou filmovou veselohru 2017

Zaparkovat lze i na modré zóně v okolí 100 m vzdáleného Velvyslanectví ČR

Vstup do sálu včetně kávy a zákusku 5.- Fr.

Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme, abyste se pokud možno přihlásili:
email veradv@solnet.ch , SMS 076 5718823, telefon 031 331 10 30.

Srdečně zve bernský Sokol

přichystané kapaliny, měli si co povídat a 
povzbuzovat. U mantinelu podávali pití i 
těm „rychlým šípům" na ledě… 

Den nám uběhl velmi rychle a já asi udělám 
příštím rokem statistiky průměrného věku 
jak na ledě, tak i u mantinelu… než se mi ty 
dvě skupiny promíchají. 
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Letom Slovenským svetom

Slovákom žijúcim vo Veľkej Bitánii 
zostanú ich práva aj po odchode krajiny 
z EÚ, povedal Robert Fico v TA3. "Vytvorili 
sme tlak na Veľkú Britániu, aby súhlasila, 
že práva našich občanov, ktorí tam žijú, 
pracujú a študujú, zostanu nedotknuté". "Ak 
majú legálny pobyt, tak sa nemusia báť, že 
by oň prišli", dodal premiér.

Podľa Fica to bude znamenať aj to, že 
ak Slovákom v Brigánii vznikne nárok 
na britský dôchodok, budú ho poberať 
aj v prípade, že by sa rozhodli vrátiť na 
Slovensko. 

* * *

Test medov: skoro žiadne nemali 
antibakteriálne účinky a väčšina medov 
bola na úrovni cukorného roztoku

Tri najdrahšie medy v teste boli z 
bratislavského YEME, no ich antibakteriálny 
účinok bol na úrovni cukru.

Vedci zo Slovenskej akadémie vied otestovali 
19 medov, ktoré sú práve na pultoch našich 
obchodov a zistili, že iba dva až tri z nich boli 
biologicky aktívne a mali antibakteriálne 
účinky. Zvyšné medy sa v procese výroby 
alebo distribúcie znehodnotili, takže išlo 
o medy, ktoré boli viac či menej na úrovni 
cukorného roztoku.

Mikrobiológ Juraj Majtán pre Denník N 

povedal, že med je šiestou najčastejšie 
falšovanou potravinou v Európskej únii. 

"Medu je málo, no dopyt je veľký. O tmavých 
medoch napríklad vieme, že sú prospešnejšie 
pre zdravie a sú viac biologicky aktívne. 
Tak do nich pridávajú karamel či farbivá, 
aby bol med tmavý a mohol sa predávať za 
viac peňazí", hovorí Majtán, ktorý výskum 
viedol. 

Odborník je vedúcim Laboratória apidológie 
a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie 
Slovenskej akadémie vied a zaoberá sa 
štúdiom včelích produktov, ich kvalitou a 
využitím v medicíne.

* * *

Osobnosť roku 2017: Opäť jednoznačne 
Béla Bugár

Čo si Béla Bugár myslí? Presne to, čo treba. 
Optimisti hovoria, že v politike ide o súboj 
ideí, pesimisti hovoria, že ide o súboj tých 
v pozadí, a Béla Bugár hovorí, že ide o 
udržanie sa. Všetko ostatné sú len reči. 

Iste, kandidátov na osobnosť roka by mohlo 
byť viac a boli by silnejší: Andrej Kiska (za 
to, že to vydržal), Robert Fico (detto) alebo 
Robert Kaliňák (detto). Andrej Danko za 
prínos do ľudovej slovesnosti a Veronika 
Remišová za to, že dala hnutiu obsah.. Ak 
však v politike ide práve o udržanie sa, 
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Béla Bugár si zaslúži ocenenie nielen za rok 
2017 alebo 2014, keď som napísal to isté, ale 
rovno za celoživotné udržanie sa.

Pozrite sa na to takto: Andrej Danko 
ešte o horúcich gaštanoch politickej 
zodpovednosti nevedel zhola nič a Béla 
Bugár už za MKDH zasadal vo federálnom 
zhromaždení. Písal sa vtedy rok 1990.

Je to dvadsaťsedem rokov, alebo, povedané 
zrozumiteľnejšie, viac ako štvrťstoročie. 
Viac ako štvrťstoročie, počas ktorého bol 
najprv kresťanským demokratom, potom 
Maďarom a teraz proste len je, to všetko 
hladko a bezbolestne.

Doteraz aktívnych poslancov z roku 1990 
zrátate na prstoch jednej ruk - väčšina 
z politiky zmizla, niektorí odišli, pár 
najhorších s hanbou vyhnali A Béla Bugár? 
Je vo vláde, usmieva sa stále rovnako, 
podaril sa mu dokonca husársky kúsok: 
popri Ficovi a Dankovi pôsobí triezvo.

* * *

Slovensko 2017: Už vidieť Ficov koniec. Čo 
bude potom?

Končí sa Ficova éra nehybnosti, ale na 
rýchlu zmenu nie sme pripravení.

Nezamestnanosť klesá. Minimálna mzda 
rastie. Kvóty pre Slovensko neplatia. Tieto 
vety na vás vyskočia spolu s fotografiou 
usmievajúceho sa Roberta Fica, keď si 
otvoríte webovú stránku strany Smer. Vety 
sú v princípe pravdivé, ale keby mali byť aj 

úprimné, museli by mať ešte jeden dodatok 
pre voličov: "Nič lepšie vám nevieme 
ponúknuť".

Od roku 2006 vládne (s malou prestávkou) 
strana Smer Slovensku s takou suverenitou, 
že toto obdobie znesie názov Ficova éra. 
Rok 2017 je však rokom, o ktorom sa bude 
v budúcnosti hovoriť, že práve vtedy sa začal 
rysovať jej koniec.

Voľným okom to vidieť po prehre v župných 
voľbách, ktorú nikto nečakal, lebo signály 
nevôle boli dovtedy ukryté v mysliach 
náladových voličov. Ale prečo sa ich nálada 
zmenila, keď strana Smer a najmä samotný 
Fico sa nijako nezmenili?

Robert Fico je pyšný na to, že reprezentuje 
éru stability, keď sa jeho vlády nerozpadávajú 
a všetky vlny spoločenskej nevôle sa rozbijú 
o jeho vyšportovanú hruď. Lenže to, čo 
Fico nazýva stabilitou, je v skutočnosti 
nehybnosť. Fico sa pokúsil zastaviť čas, 
zamkol krajinu do dekády nehybnosti a 
voliči až teraz načínajú chápať, že za to platia 
príliš vysokú cenu, ktorou je v skutočnosti 
úpadok. A preto sa od Smeru začínajú 
odvracať.

* * *

Aká vláda, také platy. Stratili sme ďalší rok

Nevyužili sme možnosť vypýtať si vyššie 
platy a dotiahnuť sem ďalších pracujúcich. 
Hlavný vinník roka, keď mzdy znova nerástli 
toľko, ako mohli, je neschopná vláda. 
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Prvý máj roku 2016 Robert Fico neoslavoval 
verejne. Fanúšikom sa prihovoril len 
cez Facebook, kde pochválil personál 
nemocnice, z ktorej ho po kolapse, operácii 
a dvoch týždňoch hospitalizácie práve 
pustili domov. Na to, aby si premiér čerstvej 
koaličnej vlády uctil Sviatok práce so svojimi 
voličmi, nebolo vtedy ani pomyslenie.

Po roku ďalšieho trápenia, bez výraznejšieho 
politického nápadu, len s neustálym 
dokazovaním, že inak ako s Dankom a 
Bugárom sa vláda zostaviť nedá, nastúpil 
Fico na oslavy 1. mája 2017 vo skvelej forme.

Malo to všetko, čo si marketing Smeru 
mohol priať: na Nitrianske oslavy prišlo 
možno až desaťtisíc ľudí a diváci v televízii 
sa nedozvedeli, že po prejave predsedu vlády 
malo publikum sľúbený koncert Olympicu 
zadarmo.

Predseda prišiel v bielej košeli a než začal o 
vyšších platoch, najprv prítomných mužov 
poučil, že by mali poriadne vybozkávať svoje 
ženy.

Nenadával na politických konkurentov, 
nemračil sa, miesto toho odhodlane 
rozprával, čo jeho vláda sľubuje ľuďom 
práce.

Vyzeralo to, že premiér po čase nielen dobre 
vyzerá, ale má aj zrozumiteľný plán - tlačiť 
na vyššie platy.

Nasledujúcich 8 mesiacov ukázalo, že Smer 
na to nemá ani autoritu, ani organizačné 
schopnosti. Aj keď premiér ešte býva naoko 
zdravý a akčný, veriť, že ešte niekedy v 
kariére dokáže niečím ťažším pohnúť, je 
naivné. 

Prečo sme Česko v platoch stále nedobehli

Naše mzdy v priemere stále zaostávajú za 
priemernou úrovňou v Českej republike.

Slovensku sa zatiaľ nepodarilo dobehnúť 
v platoch Českú republiku. V treťom kvartáli 
2017 tam mali priemernú mzdu v prepočte 
zhruba 1118 eur, na Slovensku dosiahla 933 
eur.

K priblíženiu platov v priebehu rokov došlo, 
ale nestačilo to. A len kurzovým vývojom sa 
to určite nedá vysvetliť.

"Náskok nesťahujeme, lebo rast miezd 
v  Českej republike bol a aj je rýchlejší", 
hovorí analytik Tatra banky Juraj Valachy. 
Platy na Slovensku rástli v tomto roku 
v priemere o 4 percentá, v Česku o viac ako 
6 percent.

Zprávy sestavila Jarmila Schifferle, 
zdroj: Dennik N.sk
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Po roku ďalšieho trápenia, bez výraznejšieho 
politického nápadu, len s neustálym 
dokazovaním, že inak ako s Dankom a 
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mohol priať: na Nitrianske oslavy prišlo 
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6 percent.

Zprávy sestavila Jarmila Schifferle, 
zdroj: Dennik N.sk
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Letem Českem

Prezident Zeman těsně obhájil funkci

Česká republika nebude mít ve svém čele 
po lednových volbách historicky čtvrtého 
prezidenta, ale dalších pět let bude nejvyšší 
státní funkci opět zastávat Miloš Zeman. 
Tomu se podařilo mandát obhájit po velmi 
vypjaté prezidentské kampani a relativně 
těsném výsledku, když získal „jen“ o 152 
tisíc hlasů více než jeho vyzyvatel v druhém 
kole Jiří Drahoš.

První kolo

Zeman a jeho okolí si sice původně dokonce 
mysleli na vítězství hned v prvním kole, ale 
od něj zůstal poměrně dost daleko, protože 
ho druhý lednový víkend volilo 38 procent 
voličů, kteří přišli k urnám. Před prvním 
kolem si při tom předpokládalo, že hranicí 
úspěchu bude pro Zemana zisk 40%. Rázem 
se tak favoritem pro druhé kolo v  očích 
některých pozorovatelů stal bývalý předseda 
české akademie věd profesor Jiří Drahoš. 
Rodák ze slezského Jablunkova, který ovšem 
už desítky let jako vědec v oboru chemie žije 
v hlavním městě, sice v prvním kole zaostal 
za Milošem Zemanem o 12 procent hlasů, 
když si na své konto mohl připsat zisk 26%, 
ale naději na vítězství mu slibovaly výsledky 
dalších kandidátů v pořadí.

Všichni pro Drahoše

Na třetí místo se trochu překvapivě vyšvihl 
bývalý diplomat Pavel Fischer. Ten byl 
v Praze a v centrálních médiích prezentován 
hlavně jako bývalý spolupracovník Václava 
Havla a člen prezidentské administrativy 
tohoto prvního českého polistopadového 
prezidenta, kterého veřejně před volbami 
podpořil i finalista prezidentské volby 2013 
Karel Schwarzenberg. Jenže Fischerova 
letošní kampaň měla i svou druhou tvář, 
která byla viditelná v  oblastech, kde je 
silná lidová strana (KDU-ČSL). Některé 
její struktury se do Fischerovy kandidatury 
aktivně zapojily a podporu mu vyjádřili i 
někteří představitelé katolické církve (např. 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner). 

Volební mapa výsledků Pavla Fischera 
tuto dvoukolejnost jeho kampaně v plném 
rozsahu potvrdila. Fischer nezískal 
nejlepší výsledek překvapivě v  Praze, jak 
se všeobecně očekávalo, ale v  tradičně 
lidoveckých baštách - okresech Uherské 
Hradiště, Zlín a Žďár nad Sázavou. Tyto 
„lidovecké“ hlasy doplnil výrazným ziskem 
z  Prahy, což z  něj udělalo kandidáta ve 
stylu bývalé Čtyřkoalice, která na přelomu 
století spojila lidovce s liberální částí pravice 
(hlavně tehdejší Unií svobody). Fischer 
po sečtení výsledků prvního kola vyslovil 
podporu Jiřímu Drahošovi, a protože 
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získal v prvním kole 10,2% hlasů, opticky 
tím téměř vymazal Drahošovu ztrátu na 
Zemana.

Drahoše navíc podpořili také další tři 
kandidáti v  pořadí prvního kola: čtvrtý 
textař a podnikatel Michal Horáček (9,2%), 
pátý lékař a aktivista Marek Hilšer (8,8%) 
a šestý bývalý pravicový premiér Mirek 
Topolánek (4,3%), k  nimž se přidal ještě 
poslední na pásce bývalý šéf podniku Škoda 
Auto Vratislav Kulhánek (0,5%). Kdyby 
všichni voliči těchto podporovatelů Jiřího 
Drahoše pro druhé kolo skutečně vyslyšeli 
výzvy svých vypadnutých kandidátů, přibylo 
by Jiřímu Drahošovi dalších 33 procent 
hlasů a ten by pohodlně zvítězil s 59%.

Naopak Miloše Zemana před druhým kolem 
podpořil jen kandidát koalice extrémní 
pravice „Rozumní“ hudebník Petr Hannig 
(0,5%) a šéf Asociace obraného průmyslu 
a kandidát malé neparlamentní strany 
Realisté Jiří Hynek (1,2%). Zemana by tak 
papírově v druhém kole mělo volit jen něco 
málo přes 40% voličů.

Sčítací teorie

Jenže dvoukolové volby takto nefungují a 
„sčítací“ teorie se v druhém kole nepotvrdila. 
Miloš Zeman si pod dojmem slabšího 
výsledku v  prvním kole rozmyslel svou 
neúčast v předvolebních debatách a střetl se 
s Jiřím Drahošem dvakrát v přímém souboji 
před televizními obrazovkami. Z  první 

konfrontace na TV Prima vyšel vítězně, na 
České televizi byl výsledek vyrovnanější. 
Protřelý politik Zeman se zde pokoušel 
akademika Drahoše shazovat a poukazovat 
na nedostatek jeho politických zkušeností. 
Drahoš ho naopak kritizoval zejména za 
styl, jakým vykonával prezidentský úřad a 
za příklon k Rusku a Číně.

Rozhodla migrace

Zemanův tábor navíc před druhým kolem 
ještě akceleroval kampaň, která měla 
současného prezidenta vykreslit jako 
jediného skutečného ochránce České 
republiky před migrací. Naopak Jiří Drahoš 
byl prezidentovou kampaní nepravdivě 
zobrazován jako někdo, kdo migraci bránit 
nebude. Vše v  tomto směru shrnovalo 
Zemanovo ústřední heslo před druhým 
kolem: „Stop migrantům a Drahošovi! 
Tato země je naše! Volte Zemana!“ Tento 
způsob kampaně sice odrazoval voliče 
Zemanova protitábora, ale očividně zabíral 
mezi jeho příznivci. Zřejmě díky ní se 
podařilo Zemanovi dostat k druhému kolu 
půl milionu nových voličů, kteří hlasovali 
hlavně pro něj.

Výsledky druhého kola pak potvrdily, že 
„staré“ voličské rozdělení společnosti z roku 
2013 bez pochyby v  hlavních aspektech 
přetrvalo. Zeman zůstal kandidátem 
menších obcí, silnějším na Moravě a ve 
Slezsku, v  tradičních levicových a hlavně 
protestních oblastech či v  regionech 
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s vyšší nezaměstnaností, kde má populace 
v  průměru nižší vzdělání i příjmy. Toto 
„druhé Česko“ bylo oblastí, kde stávající 
prezident zaznamenal nejvýraznější zisky 
hlasů, a přestože ve většině regionů došlo 
k  úbytku jeho podpory oproti volbám 
před pěti lety, stačilo to na 51,31% hlasů 
v druhém kole a obhajobu funkce. 

„Odpadlící“ od H+H

Klíčové se ukázaly hlasy z  bývalých 
sudetských oblastí v  Čechách a pak fakt, 
že zejména část voličů Michala Horáčka 
a Marka Hilšera v  druhém kole přešla 
k Miloši Zemanovi, přestože jejich kandidáti 
z  prvního kola vyzvali k  podpoře Jiřího 
Drahoše. Část voličů, kteří v prvním kole 
volili Marka Hilšera jako nový vítr do české 
politiky a oceňovali jeho relativní mládí, 
dala v  druhém kole trochu překvapivě 
hlas obhájci prezidentské funkce. Marek 
Hilšer byl totiž do určité míry protestním 
kandidátem a část jeho voličů mohla mít 
z  tohoto důvodu daleko ke kandidátovi 
zavedených pořádků, kterým byl z určitého 
úhlu pohledu Jiří Drahoš. Naopak 
dosavadní kariéra Michala Horáčka 
z  něj v  očích některých, podle výsledků 
hlavně severočeských, voličů mohla dělat 
obdobu Andreje Babiše – také úspěšného 
podnikatele a člověka, který i kampaň může 
platit ze svého. Když potom před druhým 
kolem Andrej Babiš důrazně zavelel na 
podporu stávajícího prezidenta část 

horáčkovců „šla“ za Zemanem.

Ve prospěch Miloše Zemana hovořil také 
fakt, že je dlouholetou politickou osobností 
a čeští voliči mají na Pražském hradě rádi 
výrazné politiky. Naopak kampaň Jiřího 
Drahoše sice správně sázela na slušnost a 
protiklad k Miloši Zemanovi, v závěru jí ale 
chyběly některé politické a komunikační 
dovednosti. Přesto Jiří Drahoš získal 
v druhém kole více hlasů i procent než Karel 
Schwarzenberg před pěti lety a k výhře mu 
chybělo přetáhnout „jen“ 80 tisíc voličů 
staronového prezidenta.

Miloš Zeman se tedy zařadí po bok Václava 
Havla a Václava Klause a bude v  čele 
republiky také stát dvě funkční období, což 
je Ústavou povolené maximum.

Švýcarsko pro Drahoše

Kdyby o prezidentovi rozhodovaly pouze 
hlasy Čechů, kteří hlasovali ve Švýcarsku, 
Miloš Zeman by nevyhrál. Zde ho totiž 
Jiří Drahoš, který byl mezi „švýcarskými“ 
voliči nejsilnější už v prvním kole (47%), 
porazil v druhém kole více než jasně, a to 
s  téměř 95% hlasů. Drahošův náskok při 
hlasování ve Švýcarsku byl dokonce vyšší 
než v průměru hlasů odevzdaných mimo 
území České republiky.

Prezidentskými volbami končí volební 
maraton v  České republice. V  příštím 
čísle se proto více zaměříme v této rubrice 
zase na Slovensko, kde už se také pomalu 
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blíží prezidentské volby a už se začínají 
diskutovat možní kandidáti pro jaro roku 
2019. Osobnosti, o kterých se předpokládá, 

že slovenskou prezidentskou kandidaturu 
zdvihnou, si proto představíme příště. 

2. kolo voleb- M.Zeman (tmavě šedá) vs. J.Drahoš (světle šedá)

1. kolo 2. kolo
hlasy procenta hlasy procenta

Miloš Zeman 1’985’547.00 35.56 2’853’390.00 51.36
Jiří Drahoš 1’369’601.00 26.60 2’701’206.00 48.63

Pavel Fischer 526’694.00 10.23
Michal Horáček 472’643.00 9.18

Marek Hilšer 454’949.00 8.83
Mirek Topolánek 221’689.00 4.30

Jiří Hynek 63’348.00 1.23
Petr Hannig 29’228.00 0.56

Vratislav Kulhánek 24’442.00 0.47

Přehled:

Text, mapa a tabulka: Petr Sokol
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Česko je 25. nejatraktivnější zemí pro 
práci na světě
Česko je pětadvacátou nejatraktivnější zemí 
na světě z hlediska pracovních podmínek a 
příležitostí. V regionu střední a východní 
Evropy je první. Světové prvenství patří 
Švýcarsku, následují Singapur, USA, Norsko, 
Švédsko a Finsko. Vyplývá to z globální 
studie společnosti Adecco, která hodnotila 
119 zemí světa na základě jejich schopnosti 
přitahovat, rozvíjet a udržet talentované 
pracovníky.

* * *
V Česku rychle zdražuje zemědělská půda
Průměrná tržní cena zemědělské půdy v 
Česku loni meziročně stoupla o více než 15 
procent. Tedy na zhruba 24 korun za metr 
čtvereční. O půdu mají zájem jak zemědělci, 
tak investoři. Za posledních deset let ceny 
zemědělské půdy vzrostly na trojnásobek. 
Na druhou stranu už nerostou tak rychle 
jako třeba v roce 2016 a pro letošní rok se 
počítá s dalším zpomalení růstu tržních cen, 
a to zřejmě pod deset procent.

* * *
Karlovarské minerální kupují společnost 
PepsiCo v Česku, Maďarsku a na Slovensku

Karlovarské minerální vody (KMV) koupí 
od nadnárodní společnosti PepsiCo její 
pobočky v Česku, Maďarsku a na Slovensku 
s celkovými ročními tržbami 4,2 miliardy 
korun. Obchod by měl být dokončen v 
prvním pololetí letošního roku, čeká se na 
souhlas antimonopolních úřadů.

* * *
Do Česka se z Vatikánu vrací ostatky 
kardinála Berana

Papež František povolil převoz ostatků 
kardinála Berana z Vatikánu zpátky do 
Česka. Josefa Berana věznili jak nacisté, 
tak komunisté. Po únorovém převratu se 
coby pražský arcibiskup odmítl podřídit 
komunistickému režimu. V letech 1949 
až 1963 ho tak Státní tajná bezpečnost 
internovala na různých místech Česka. Poté, 
co ho papež jmenoval kardinálem, mu v 
roce 1965 režim dovolil odcestovat do Říma. 
Ovšem bez možnosti návratu. Kardinál 
Beran je jediným Čechem, jehož tělo bylo 
po smrti pohřbeno po boku papežů v kryptě 
chrámu svatého Petra. Přál si být pohřben 
v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, 
případně v hrobě svých rodičů v rodné 
Plzni. To se mu teď splní, uvedl historik 
Jaroslav Šebek. V Česku by mohl být podle 
neoficiálních informací pochovaný v dubnu 
kolem výročí sv. Vojtěcha, a to ve Svatovítské 
katedrále.

* * *
Jágr bude hrát za Kladno
Hokejový útočník Jaromír Jágr míří 
z  Calgary do prvoligového kladenského 
klubu, který vlastní. "Jaromír Jágr je 
připravený na návrat do Česka a chce 
pomoci Rytířům k  návratu do extraligy," 
uvedl tiskový mluvčí Rytířů Kladno Vít 
Heral.

Zdeňka Kuchyňová, leden 2018, 
Radio Praha, radio.cz
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Švýcarsko

Zprávy ze Švýcarska

Od akademického roku 2018/19 bude 
možné poprvé ve Švýcarsku studovat 
jódlování s titulem

Lucernská univerzita aplikovaných věd a 
umění přidává od podzimu jódlování do 
svého magisterského studijního programu 
“Lidová hudba”, která nabízí bakalářský i 
magisterský titul v alpské vokální technice. 
Studenti se nebudou učit pouze techniky a 
dovednosti v jódlování, ale moduly budou 
mít i v teorii, historii a podnikání. Lektorkou 
jódlování bude Švýcarka Nadja Räss.

* * *
Silný sníh znova odtrhl Zermatt, další 
vesnice evakuovali

V sobotu 20. ledna byly cesty do Zermattu 
uzavřeny kvůli silnému lavinovému 
nebezpečí a to téměř na šest dní. Zermatt 
byl také odříznut začátkem ledna na dva 
dny.

* * *
Popová legenda Elton John končí kariéru

Po více než půl století se Elton John 
rozhodl ukončit svou kariéru koncertní 
šňůrou “Farewell Yellow Brick Road”, 
která odstartuje v září 2018 a potrvá až 
do roku 2021. Se svým publikem se také 
setká ve  Švýcarsku na 53. Jazz festivalu 
v Montreux a to 29. a 30. června 2019

* * *

Před čtyřiceti lety byla v Barfüsserkirche 
objevena mumie

Od té doby byla totožnost osoby neznáma. 
Avšak nyní byla její identita vědci odkryta.

Přírodovědné muzeum v Basileji mluví o 
celosvětové senzaci: Byla objasněna identita 
mumie, která se objevila v roce 1975 během 
rekonstrukčních prací Barfüsserkirche 
v Basileji.

Jako "dáma Barfüsserkirche" se v historii 
dostala do povědomí a byla často 
označována jako nejslavnější mumie ve 
Švýcarsku. Od té doby se hloubá nad tím: 
kdo je ta žena?

Existovalo několik indicií: byla pohřbena 
pouze tři hroby od starosty Wettsteina, takže 
bylo zřejmé, že patřila k bazilejské vyšší 
třídě. Bylo známo, že byla menší postavy a 
byla plnějších tvarů. Ale stále chybělo její 
jméno. Až dosud.

Fotografie: z videa na srf.ch, autorka: AB
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Švýcarsko

Anna Catharina Bischoff

V posledních dvou letech výzkumníci 
z  Evropy provedli několik analýz, testů 
DNA a objasnili totožnost. Jedná se o 
Annu Catharinu Bischoff, která se narodila 
v roce 1719 jako dcera faráře ve Štrasburku 
a zemřela v  roce 1787. Byla provdána za 
pastora Lucase Gernlera a byla matkou 
sedmi dětí, kdy jen dvě dcery přežily dětství. 
Bischoff se dožila věku 68 let. Měla syfilis, 
proto byla ošetřena výpary rtuti (což bylo 
v té době obvyklé). Vysoce toxický kov ji 
ovšem zabil, místo očekávaného vyléčení. 
Ale proto, že v mrtvém těle se také zabily 
všechny hnilobné bakterie, došlo místo k 
hnilobě k mumifikaci těla.

Vědci zjistili, že pokrevní příbuzný 
Anny Cathariny Bischoff je britský 
ministr zahraničí Boris Johnson. Šéfa 
diplomacie dělí od basilejské mumie sedm 
generací. Příbuzná mumie je také britská 
královna Alžběta II., která je přivdanou 
pra-pra-pra-pra-praneteří.

Švýcarský tenista Roger Federer získal svůj 
dvacátý Grand Slam

Další milník v neuvěřitelné kariéře Rogera 
Federera: Na Australian Open v Melbourne 
udolala švýcarská tenisová legenda 
chorvatského protihráče Marina Čiliće (6:2, 
65:77, 6:3, 3:6, 6:1) a získala tak 20.  titul 
grandslam. Roger Federer se tak stal prvním 
mužem v historii, který se pyšní tolika 
grandslamy.

* * *
Ve věku 91 let zemřel švédský zakladatel 
společnosti IKEA Ingvar Kamprad

Narodil se v roce 1926 ve švédském 
Småland a s finanční podporou svého 
otce již v sedmnácti letech založil obchod 
s nábytkem IKEA. IKEA se stala populární 
díky jednoduchosti a cenové dostupnosti 
zboží. Její název odvodil z počátečních 
písmen svého jména, názvu farmy, kde 
se narodil (Elmtaryd) a vesnice, v níž 
vyrostl (Agunnaryd). Od roku 1976 žil 
ve Švýcarsku.

Kamprad je označován za tvůrce nápadu 
„plochého nábytku v krabici“.Fotografie: Boris Johnson, zdroj: gov.uk

Text zpráv: AB

Foto: AB ze záznamu Teleclub Sport 
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Ničení lesů – nejen na Slovensku

Chtěl bych navázat na článek Jarmily 
Schifferle ve Zpravodaji (1/2018) „Pralesy na 
Slovensku“. Její líčení zkázy slovenských lesů 
ve Vysokých a Nízkých Tatrách je drastické. 
Ale je třeba si uvědomit, že tato tragédie 
se neodehrává jen na Slovensku. Ničení 
lesů je celosvětová tragédie. Poslední lesní 
porosty ve všech státech na světě (Brasilie, 
Indonésie, Malajsie atd.) jsou neodvratným 
způsobem neodvratně likvidovány.

Jestliže o tomto problému hovoříme, 
musíme se ale nutně zamyslet nad tím, jaké 
jsou příčiny tohoto zločinu proti přírodě.

Hlavní příčiny jsou:

1/ Celosvětově stoupající potřeba nových 
zemědělských ploch. Jednak je to způsobeno 
nekontrolovatelným množením lidstva v 
„rozvojových“ zemích. Tito lidé potřebují 
stále více a více zemědělské plochy ke 
svému uživení. Ovšem ještě větší vinu nesou 
obyvatelé tzv. „vyspělých“ zemí. Je absurdní, 
že na místě vykácených lesů vznikají 
obrovské monokultury zemědělských plodin 
– jejich hlavní účel ale není obživa lidí, nýbrž 
výroba pohonných hmot pro automobily a 
výroba krmiv pro chov domácích zvířat. 
Zvířecí velkovýkrmny po celém světě (kde 
jsou držena zvířata v takových podmínkách, 
jako ve smutně proslulých koncentračních 
táborech) slouží pro výrobu masa nikoliv 

pro hladovějící polovinu lidstva, nýbrž 
pro vykrmování obézních obyvatel druhé 
poloviny lidstva. Spotřeba masa celosvětově 
stoupá se zvyšující se životní úrovní 
v jednotlivých státech (klasický příklad je 
Čína). Dnes již více jak třetina zemědělské 
produkce slouží pro výrobu krmiva pro 
chovná zvířata a tedy pro výrobu masa.

2/ Druhá příčina je nebývalé rozšíření 
zásilkových obchodů (Internetshops – např.  
Amazon a j). Po celém světě jsou denně 
rozesílány ne miliony ale miliardy zásilek, 
balených v  kartonových krabicích. Tyto 
kartony jdou samozřejmě, po jednorázovém 
použití, do odpadu. Kolik hektarů lesa je 
k tomuto účelu denně nenávratně zničeno? 
A to jen proto, že pohodlní občánkové jsou 
líní zajít pěšky (nebo veřejnou dopravou) 
do nejbližšího obchodu a zakoupit si tam 
svoje tričko nebo sportovní obuv. Pro 
mnohé lidi je to snaha předvádět sami 
sobě a svému okolí, jak jsou moderní, jak 
jsou „in“. Jsou dokonce takoví omezenci, 
kteří si objednávají zboží z Číny nebo USA 
– předměty, které si bez problémů mohou 
koupit v okolí svého bydliště.

Takže na celosvětovém ničení lesů se 
podílejí nejen ti opravdoví chudáci v Africe, 
Jižní Americe a v Asii, ale i duševní chudáci 
v Evropě, USA a v Číně. 

Václav Mader
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Z tvorby krajanů

Pražským láskám

Provoněly jste se

až k vrcholům všehomíra

a tvářite se jako bludičky

z časů barbarsky krásných.

Bílí rackové přenášejí

milostná slova ze rtů na rty

a cinkoty šampaňských pohárů

potvrzují explicitní pravidla lásky.

Purpůrové Vršovice.

Nazelenalé Záběhlice.

Růžolící stráně Petřína.

Miluji tě, ať už jsi ta, či ona z lásek,

co se jich ujal čas,

anebo ta, která mi právě vhodila

růžový dopis do schránky.

Ve vltavské černozemi sazeničky lásky,

čarodějné byliny proti všem smutkům.

Vklouzla jsi do mé noci a já budu

svým snům vyprávět o tom,

že máš vlasy hebké a oči uhrančivé

a že se ve tvém srdci zabydlela láska.

Listonoš

Dveře se pootevřely,

věci uvnitř se vánkem tvého těla

zachvěly,

dotyky tvých nohou přivodily 
podlaze

milostná zavrzání,

pohledy tvých očí překazily

rovnováhu

polic.

Ale pod podlahou dalši podlahy

a za policemi další police.

Na nich tu a tam

prázdná peněženka,

zapomenutá noční košile,

ošoupané kalhoty,

flaška.

Zádrhely mužných let.

Z vět zmizely vykřičníky,

korouhvičky z vykýřů.

Bylo, nebylo, nestalo se, stalo.

Nahoře jara k zulíbání,

dole zasněžené hroby.

Přišel listonoš, zazvonil,

pozdravil

a nic.

Vladimír Vlasatý
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Zaznamenali jsme pro Vás

Kalendář

Kdy Událost Kde 

16.02.2018
v 16:30

tradiční bernské krajanské 
setkání.

ve společenském sále 
kostela Bruder Klaus, 

Segantinistrasse 26, Bern 
informace str.35

19.02.-21.02.2018 Karneval Basilej

8.03.-18.03.2018 88. mezinárodní autosalon 
Ženeva Ženeva, www.geneve.com

12.03.-19.05.2018 Mezinárodní jazzový festival Bern, www.bern.com

16.03.2018 Noc muzeí Bern, www.bern.com

17.03.2018
ve 23:00 CZECH IT OUT „the party" www.czechitout.ch, str.3

24.03.2018 Noc s Andersenem Česká škola, 
jana.vankova@csbh.cz

Budou se u Vás konat zajímavé akce? Sdělte nám je e-mailem či telefonicky (viz. Impressum). 
Děkujeme.  
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Přihláška k odběru Zpravodaje od .............

A:  1) Objednávám Zpravodaj
 2) Zaplatím Zpravodaj: 
(Nehodící se, škrtněte)
Paní/Pan: Jméno a příjmení ............................................................................................................... 

Ulice/číslo .............................................................................................................................................

PSČ/město/stát ....................................................................................................................................

Telefon .............................................................................Podpis .........................................................

B: Posílejte Zpravodaj jako můj dar:
Paní/Panu: Jméno/příjmení ...............................................................................................................

Ulice/číslo ............................................................................................................................................

PSČ/město (obec)/stát .......................................................................................................................

Složenku na zaplacení zašlete na adresu A

JAK UHRADIT PŘEDPLATNÉ ZA ZPRAVODAJ A INZERÁTY?
Konto pro platby ve Švýcarsku a v cizině: PostKonto:

Verband SSCS, Zpravodaj - Presseorgan, Luzern
Kontonummer: 80-70357-1
IBAN:  CH89 0900 0000 8007 0357 1
BIC:  POFICHBEXXX

Konto pro platby v České republice: Poštovní spořitelna:
Název účtu: Jaroslav Havelka
Číslo účtu: 218 7983 69, kód banky: 0300
IBAN:  CZ68 0300 0000 0002 1879 8369
BIC:  CEKOCZPP

!POZOR!!! Upozorňujeme naše čtenáře, že konto CreditSuisse je zrušeno! 



PŘEKLADY
čeština, němčina, ruština

Velká zkušenost a rychlé vyřízení konzulárních,
právních a privátních dokumentů včetně úředního ověření,

úřední překladatelka a tlumočnice
u nejvyššího soudu v Curychu,

registrovaná na Velvyslanectví ČR v Bernu

Jaroslava Berger, Telefon 044´887 03 30 
E-mail: jaroslavaberger@bluewin.ch

www.tschechisch-deutsch.ch

 08-01-007

* * *

Ceník inzerátů ve Zpravodaji

1. Základní cena inzerátů pro celou stranu ve vnitřní části = SFr 460.-
2. Cena menších plošných inzerátů je úměrná ploše základní ceny pro stranu
3. Plošný barevný inzerát na druhé, třetí a čtvrté stránce obálky (jen v případě
 dostatku volné plochy) = příplatek 20%
4. Řádková inzerce: každý i započatý řádek = SFr 15.-
5. 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.

INZERCE



PŘEKLADY
čeština, němčina, ruština

Velká zkušenost a rychlé vyřízení konzulárních,
právních a privátních dokumentů včetně úředního ověření,

úřední překladatelka a tlumočnice
u nejvyššího soudu v Curychu,

registrovaná na Velvyslanectví ČR v Bernu

Jaroslava Berger, Telefon 044´887 03 30 
E-mail: jaroslavaberger@bluewin.ch

www.tschechisch-deutsch.ch

 08-01-007

* * *

Ceník inzerátů ve Zpravodaji

1. Základní cena inzerátů pro celou stranu ve vnitřní části = SFr 460.-
2. Cena menších plošných inzerátů je úměrná ploše základní ceny pro stranu
3. Plošný barevný inzerát na druhé, třetí a čtvrté stránce obálky (jen v případě
 dostatku volné plochy) = příplatek 20%
4. Řádková inzerce: každý i započatý řádek = SFr 15.-
5. 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.

INZERCE
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Pravidla ohledně zasílání Vašich příspěvků:
Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání 
je 5 pracovních dní před ukončením měsíce!
Texty je možné zasílat emailem v běžném textovém formátu, 
nejlépe s českou či slovenskou diakritikou - word (.doc), 
textový formát (.txt), pages (pro iOS, Mac). Emailová adresa 
je uvedena v Impressum. 
Fotografie přijímáme v  elektronické podobě v  rozlišení 
alespoň 300 dpi. Fotografie zasílejte vždy zvlášť, a  to 
ve formátu JPEG, PNG nebo TIFF kvůli zachování jejich 
kvality pro tisk. Do textu pak můžete vložit poznámku 
informující o jejím umístění. Loga je možné přijmout také 
v .indd nebo PDF.
Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením 
autora. Jestliže si nepřejete uvést jméno pod článkem, 
prosím, informujte o tom redakci. 
Pokud se jedná o citaci či přebrání článku jiného autora, je 
nutné uvést zdroj.
Je zakázáno opisovat a kopírovat články, resp. celé jejich 
části, či přebírat fotografie jiných autorů bez jejich souhlasu. 
Za takové příspěvky nese plnou zodpovědnost přispěvatel. 

Redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky 
a je jen na jejím uvážení, které články budou publikovány.

V případě zamítnutí článku bude autor o této skutečnosti 
informován na svůj email. Redaktoři nejsou povinni své 
rozhodnutí zdůvodnit.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor 
příspěvku, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory 
nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování, nesmí 
obsahovat vulgární urážky, pomluvy, osočování apod. 
Při nerespektování těchto pravidel, příspěvek nezveřejníme.
Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada, 
která  si  vyhrazuje právo na krácení a  stylistickou 
a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy provádí se souhlasem 
autora.
Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do někte-
rého z následujících vydání Zpravodaje zejména vzhledem 
k větší aktuálnosti jiných příspěvků.
Za zveřejněné příspěvky přispěvatelů není poskytován 
honorář.

Impressum

Redakce:
Adéla Benešová,
e -mail: zpravodaj@quickline.ch
Tel.č.: +41(0)79 587 72 69
Adresa: adresa Svazu spolků (SSČS)
Tým spolupracovníků:
Helena Springinsfeld, Václav Günter, 
Maria Cron

Čeští korektoři:
Helena Springinsfeld,
Tel.: +41(0)79 413 55 89,
e -mail: info@svaz -spolku.ch
Ludmila Čarnecká
e -mail: info@svaz -spolku.ch

Administrace a Inzerce 
(předplatné, změny adres, nové přihlášky 
na odběr, odhlášky, informace, inzerce):
Zpravodaj, Jarmila Schifferle,
Parkstrasse 2, CH-5313 Klingnau,
Tel: +41(0)56 245 11 48,
e -mail: jarmila.schifferle@gmx.ch

Roční předplatné: ve Švýcarsku SFr 55.-, 
v Evropě (mimo Švýcarska) SFr 60.-
nebo ekvivalent v domácí měně,
v zámoří (letecky) SFr 65.-,
nebo ekvivalent v domácí měně.

Vydává: Svaz spolků Čechů a Slováků 
ve Švýcarsku (SSČS)
Verband der Vereine der Tschechen und 
Slowaken in der Schweiz
c/o Maria Cron, Zinggentorstrasse 3, 
6006 Luzern

Webová stránka: 
http://www.svaz -spolku.ch

Obálka: Hana Blašková
Foto na obálce: Ludovic Fremondiere

Tisk: Gastropress

Instagram: zpravodaj_ch

Uzávěrka - redakční část a inzerce:
vždy 5 pracovních dní před ukončením 
měsíce.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.


