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 srpen 2008 
 !íslo 2 - ro!ník V  

Fair play po našem 
! Tak jsem zase jednou zažil n!co co jsem si myslel, 
že nikdy nezažiju. Sed!l jsem v takové "eské ven-
kovské hospod! a koukal s mnoha jinými na hokejové 
finále Rusko-Kanada a celá hospoda fandila Rus#m, 
což bych já a asi ani nikdo z t!ch, co v dev!ta-
šedesátém zažili live ty dva památné hokeje, jejichž 
záv!rem byl doutnající Aeroflot a svržený Dub"ek, 
považoval tehdy pro budoucích pár set let za nemož-
né. Tedy ne že by si ti potomci n!kdejší Tarasovovy 
sborné ty sympatie nezasloužili, hráli jako z partesu, 
rozhod"í pískali proti nim, až m! za n! hanba facko-
vala, a i skrz to dnes obvyklé lehce autocenzurované 
televizní zpravodajství probleskla zpráva, jak je ko-
rektn! p$átelští kanadští po$adatelé 
donutili jít p$ed zápasem velký kus 
cesty na stadion p!šky, ale vysv!tluje 
to všechno dostate"n! náhlou féro-
vost osazenstva oné venkovské osv!-
žovny?  

M#j dojem je, že ten smysl pro fér 
plej nep$išel zase až tak náhle, ono to 
totiž naopak bez n!j dnes v#bec 
nejde, tedy pokud se "lov!k chce 
ú"astnit ekonomického života zem! 
"eské, což musí nechce-li bídn! zhynouti. Tento život 
je tém!$ v každé zemi $ízen zákony, ty se férovostí 
moc nezabývají a není to ani pot$eba. Jenže v našem 
specifiku vznikl po vít!zném listopadu jakýsi ima-
ginární prostor, ve kterém sice zákony existují také, 
existuje i jakési právo, které je ale tém!$ nevyma-
hatelné, takže jako by nebylo. No a aby v takové 
spole"nosti bylo možné žít, musí si tato vypomoci 
onou vzájemnou férovostí, což v praxi znamená, že 
když mi pan hostinský v hospod! p$inese pivo, musím 
být natolik férový, že to pivo také zaplatím, protože 
kdybych to neud!lal a pan hostinský by se obrátil       
o pomoc na rameno zákona, tak by se toto v lepším 
p$ípad! zasmálo a v tom horším by jej obvinilo 
z rušení klidu ve$ejného "initele. A takovou férovost 
musí mít zam!stnavatelé k zam!stanc#m, ajznbo%áci 
k cestujícím, frejí$i k prostitutkám atd. V globálu to 
celkem klape, tedy krom! extrémních p$ípad# jako 
jsou t$eba loupežná p$epadení apod.  

Tyto vztahy se lineárn! zhoršují se stupn!m postavení 
ekonomických partner# na spole"enském žeb$í"ku,     
i když ur"itý stupe% férovosti nebo alespo% otev$e-
nosti nalezneme dokonce i v sou"astné vlád!. To když 
tato t$eba $íká: „Víme, že v!tšina z vás je proti tomu 
radaru, ale my vás považujeme za pitomce – což jste 
ostatn! potvrdili tím, že jste nás zvolili – nerozumíte 
tomu a náš Saša ten už moc dob$e ví co se od nás 
v Moskv!, pardon ve Washingtonu, o"ekává a navíc 
za to možná budeme mít n!kdy právo jezdit do Ame-
riky bez víz (tzv. právo útrpné). A to, že to s tím Ko-
sovem je svinstvo non plus ultra to víme taky, ale 
uznává ho každej – tedy Slováci ne, ale to jsou rození 

povstalci, jen se je&te podívat do 
Banské Bystrice do muzea, uvidíte, 
co za války vyvedli – takže pro" si 
d!lat zle. Slíbíme t!m Srb#m n!jakou 
hospodá$skou pomoc, n!co jako slíbi-
la Anglie nám po Mnichovu a t$eba se 
to všechno také vy$ídí samo.“ 

N!co jiného je ovšem pan prezident, 
ten asi moc na rovinu nebude, leda že 
by to, co $íká, myslel vážn! a to si tak 
úpln! p$edstavit nedovedu. 

A kdybychom my, p$íslušníci toho, co zbylo ze 
Sokola (to není ode m!, to $ekla Provazníková) byli 
k sob! féroví, tak odstraníme vnitroorganiza"ní cenzu-
ru (t$eba n!kdy i tu v "asopise Sokol - fantazii se 
p$ece meze nekladou) a p$iznáme si, že by se naše 
dlouhé husté $ady smrskly tak na polovinu, kdyby 
z nich odešli všichni, kte$í nikdy neslyšeli jméno Tyrš, 
nebo že jsme po vzoru politických stran kooptovali 
více soudruh# než bylo zdrávo a že tito jsou s námi 
"asto jen proto, že se jim to zatím n!jak vyplácí, a pak 
bychom asi kone"n! zahájili n!jaký ten rozumný boj  
o p$ežití (kterému se $íká d!jiny lidstva - zase ne ode 
m!, to $ekl pro zm!nu Tyrš).  

Byl bych moc rád, kdybychom alespo% v té naší 
sokolské jednot! pod Alpami, na níž jsme oprávn!n! 
celý pyšný, z#stali féroví nejen k sob!, ale i k t!m, 
kte$í k nám féroví nejsou ani za mák. 

Karel Pokorný (Kpokorny41@aol.com)
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Ze života jednoty            
 

Praha – Pr!ice 2008 
Naše pé"e o "er"anskou trasu pochodu Praha – 
Pr"ice se již pomalu dá nazvat tradi"ní – je tak 
stará jako naše jednota -  a tak jsme letošní 
ro"ník - jak ze snímku patrno - využili 
k rozší$ení po$adatelského sboru, který by od 
nás etablovaných mohl v p$ípad! nouze 
po$adatelskou pochode% p$evzít. Jelikož jsme 
jako obvykle vybrali adepty mimo$ádn! chápavé 
a kreativní, získali jsme jistotu, že "er"anská 
trasa z#stane i v budoucnu zá$nou ukázkou 
perfekce a profesionality.     
 

 

d"dek open 
Nohejbalový turnaj tohoto jména v privátní nohejbalové arén! našeho 

bratra starosty v obci Petroupim na Benešovsku se uskute"nil letos  
28. "ervence již pot$etí. Jak je z jeho názvu odvoditelné, jedná se         

o sportovní sout!ž pro starší a pokro"ilé, v!kový pr#m!r v t$í"lenných 
mužstvech "i ženstvech "i mixech musí p$ekro"it hranici 40 let.  

Vít!z#m se dostává pocty býti jmenovit! zapsáni na stuhu putovního 
v!nce zlaté barvy, šlechetným to darem mecenášky, která si nep$eje 

býti jmenována. Tvrdým podmínkám, které ú"ast podmi%ují, vyhov!lo 
letos sedm team#, které sout!ž v boji každý s každým dokon"ily bez 

v!tší újmy na zdraví jak fyzickém tak duševním. 

 
 
 
 
 
 

Championem sout!že, který si 
z neúprosných boj# odnesl palmu vít!zství, 
se stal na snímku zv!"n!ný tým ve složení  

(zleva): Škvor David (Petroupim),  
Fo$t Václav (Mnichov),  

Ková$ Miloš (Petroupim)  
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SKV Sokol München 
staví v Mnichov! mosty 
Ješt! do 12. zá"í 2008 je možno v Mnichov! 
navštívit naši výstavu „Um!lci, krej#í, diplo-
maté – Zapomenutí $eši v Mnichov!“ o historii 
zdejší #eské krajanské komunity na p"elomu 18. 
a 19. století. 
Hlavní m!sto Bavorska letos slaví narozeniny. 
Osmistépadesáté. Naskytla se tím jedine"ná p$í-
ležitost pro mnichovské organizace p$isp!t 
k oficielnímu programu s mottem „stav!ní 
most#“ n!jakou svou akcí a pro zástupce míst-
ních národnostních menšin p$edstavit svou 
kulturu "i podíl na historii m!sta ve$ejnosti. Tak 
se kup$íkladu 'ekové p$ipomínají výstavou 
svých kroj#, Japonci letní slavností a (eši... 

Jako jediná "eská organizace se k oficielním 
oslavám bavorské metropole p$ipojila naše jed-
nota, která od 18. "ervna prezentuje mnichovské 
ve$ejnosti svou výstavu „Um!lci, krej"í, diplo-
maté – Zapomenutí (eši v Mnichov!“ o historii 
"eské krajanské komunity v Mnichov! na p$e-
lomu 19. a 20. století. Prost$ednictvím unikát-
ních dokument# se nášt!vník seznámí s ko$eny  
a svízely po"átk# krajanských spolk# od 2. polo-
viny 19. století, historií místního spolku "eských 
student# um!ní Škréta, ud!lá si p$edstavu          
o p$edvále"né "eskoslovenské diplomacii a v ne-
poslední $ad! i o život! a aktivitách "eských 
krajanských d!lnických spolk#, z nichž nejv!t-
šího významu zde b!hem své bezmála pade-
sátileté historie p$ed 2. sv!tovou válkou dosáhla 
sokolská jednota Slovan. V této souvislosti se 
návšt!vník z n!kolika panel# dozví i o daleko-
sáhlém významu sokolského hnutí pro historii 
slovanských národ#.  

Výstava je sou"asn! jedine"nou p$íležitostí pro 
mnichovské krajany, redakci i "tená$e "asopisu 
Sokol, vydávaný v Praze (eskou obcí sokol-
skou, poopravit si lehce zkreslené (abychom to 
vyjád$ili diplomaticky) informace o historii 
(ech# v Mnichov!, zve$ejn!né v ". 2/2008, kte-
rý kup$íkladu uvádí, že „první jednotu prý 
založili již v roce 1866 "eští pokrokoví um!lci 
studující na Mnichovské akademii um!ní“. 
Jednotliví "eští um!lci v 60. letech 19. století 
skute"n! do Mnichova za"ali p$icházet, že by tu 

cvi"ili, je však p$edstava více než úsm!vná. 
(Stejn! jako po desetiletí zako$en!né tvrzení o 
Josefu Mánesovi jako údajném autorovi zdejší-
ho sokolského praporu, ten sice skute"n! dva 
roky v Mnichov! studoval, v roce založení 
jednoty byl ale už 20 let po smrti. – pozn. red.) 
Sv#j spolek Škréta (a byl to spolek nikoliv 
sokolský, ale um!lecký) založili um!lci až v 
polovin! 80. let 19. století a sportovní aktivity 
místních "eských d!lnických spolk# sledovali 
od kavárenských stolk# se zdvo$ilou tolerancí.  
Záštitu nad tímto spole"ným projektem „stav!ní 
most#“, kterého se jako po$adatelé ú"astní Sude-
ton!mecká nadace, SKV Sokol München a 
Spolek Gustava Leutelta (ten prezentuje para-
lelní výstavu o tomto básníku Jizerských hor) 
p$evzala ministryn! bavorské vlády pro sociální 
záležitosti, paní Christa Stewens. 

Bavorský ex-premiér Edmund Stoiber s kurá-
torkou výstavy Jitkou Scholz p"i návšt!v! 
výstavy 26. #ervna 2008 

Slavnostní zahájení v úterý, 17. "ervna v Sále 
Adalberta Stiftera Sudeton!meckého domu se 
konalo za p$ítomnosti bezmála stovky ú"astník#, 
bavorské ministerstvo sociálních v!cí reprezen-
tovala státní tajemnice Melanie Huml, p$išli zá-
stupci diplomacie (eské republiky, bavorských 
vládních i regionálních, sudeton!meckých i "es-
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kých krajanských organizací jakožto regionální 
politici z Jizerských hor. Snad nep$eženu, když 
atmosféru ve"era nazvu p$átelskou až srde"nou. 

Bohužel se op!t ukázalo, že ke stav!ní most# 
mezi "eskými krajany v Mnichov! je cesta delší 
než mezi mnichovskými (echy a Sudetskými 
N!mci. P$es jedine"ný význam akce nejen pro 
m!sto Mnichov, ale i místní "eskou krajanskou 
obec (o sokolské organizaci jako takové ani 
nemluv!), nedokázala sv#j stín p$ekro"it TJ 
Sokol Mnichov. Ta i nadále z#stává p$i svém – 
v dob! modern!-liberálního myšlení pro každé-
ho zdrav! myslícího jedince zna"n! nepochopi-
telném – nesmi$itelném postoji „jediné pravé 
sokolské organizace v Mnichov!“ a p$es naše 
osobní pozvání nevyslala na vernisáž jediného 
oficielního zástupce.  

Zbývá jen doufat, že se zm!n vztah# k lepšímu 
do"kají naši potomci t$eba již u p$íležitosti oslav 
1000 let založení m!sta. 

 

26. "ervna se pak naše výstava do"kala doposud 
pravd!podobn! nejprominentn!jšího návšt!vní-
ka, bývalého (a teoreticky i budoucího) bavor-
ského ministerského p$edsedy s chotí. B!hem 
své prohlídky se ex-premiér zajímal p$edevším o 
sou"asnou "eskou menšinu v Mnichov!. 

A tak letos SKV Sokol München p$ispívá nejen 
k tomu, aby generace našich mnichoských p$ed-
ch#dc# nez#stala zapomenuta, ale zároven se 
mu da$í pozitivn! prezentovat i dnešní "eskou 
krajanskou obec v bavorské metropoli. 

Jitka Scholz 

Kulturforum im Sudetendeutschen Haus, 
Hochstr. 8, 81669 München. S-Bahn Rosenhei-
mer Platz. Parkování v dom! zdarma.  
Otev"eno denn! mimo so./ne. a bavorské svátky 
od 10 do 19 hod. Vstup volný. 

 

Sudeton!mecký d"m v Mnichov!
Mnichovský Sudeton!mecký d#m jako kulturní 
za$ízení již dávno není platformou pouze pro 
akce se sudeton!meckou náplní. Po roce 1989 a 
v posledních letech "ím dál "ast!ji se v jeho 
velkém sále i Galerii 
Alfreda Kubína konají 
n!mecko-"eské akce, 
které umož%ují ob!ma 
národ#m vzájemné po-
znávání jak aspekt# 
svých – nez$ídka spo-
le"ných - d!jin, tak 
sou"asnosti.  

Tak se návšt!vník#m 
Sudeton!meckého domu u p$íležitosti oslav 850. 
výro"í založení m!sta Mnichov prvn! naskytla 
možnost, dozv!d!t se n!co nejen o historii 
místní "eské krajanské obce, ale i o historii 
sokolského hnutí prost$ednictvím naší výstavy 
„Um!lci, krej#í, diplomaté – Zapomenutí $eši 
v Mnichov!“ (viz p$edcházející "lánek). 

Spoluorganizátory akcí bývá pravideln! i "eská 
strana prost$ednictvím svých oficiálních institucí 

(srozumiteln!jšími slovy: Sudeton!mecký d#m 
vzala na milost i "eská diplomacie), kulturních 
za$ízení "i spolk# a sdružení z (eské republiky.  

Sudeton!mecký d#m je sídlem - vedle majitele 
objektu, Sudeton!-
mecké nadace - ca. 
tuctu r#zných orga-
nizací a sou"asn! v!-
decké knihovny, která 
obsahuje nejv!tší sbír-
ku titul# k d!jinám 
"eských zemí v západ-
ní Evrop!. 

V sou"asné dob! pro-
bíhají p$ípravy k budoucímu p$etvo$ení komp-
lexu Sudeton!meckého domu na st$edisko 
„Forum Mitteleuropa“, jehož sou"ástí by se 
m!lo stát historické sudeton!mecké muzeum. 
Od sm!lých plán# k realizaci podmín!né pot$eb-
ným financováním je však ješt! hodn! dlouhá 
cesta. 

w w w . s u d e t e n d e u t s c h e - s t i f t u n g . d e
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Muzeum exilu v Brn! 
K letošním kulatým výro#ím dvou nejsiln!jších 
exilových vln v moderních d!jinách našich národ%, 
1948 a 1968, bude na podzim v Brn! zahájen provoz 
Muzea #eského a slovenského exilu 20. století, muzea 
jedine#ného rozsahu i významu. 

Brno - Odpoledne v "ervencov! rozpáleném m!st!. 
Sedám do taxíku u hotelu International, aby mne 
odvezl k Muzeu "eského a slovenského exilu. Pan 
Kratochvíl (foto vpravo), majitel muzea, nemá moc 
"asu. Ani já ne.  

„A pro" nendete 
p!šky?“ zasko"í m! 
otázkou taxiká$, 
když mu sd!lím 
adresu ve Štefá-
nikov! ulici. Dotaz 
je dost na míst!. 
St$ed Brna je jedno 
velké staveništ!, 
ulice, které práv! 
nejsou rozkopané, 
jsou bud’ p!ší zóna nebo jednosm!rné. Taxi, snad i 
bez vedlejšího zám!ru, ujede dvojnásobnou 
vzdálenost t!ch t$í "ty$ tramvajových stanic než mne 
ve Štefánikov! vysadí. Vystupuji a op!t si ov!$uji 
adresu: "íslo popisné 22. Nenápadný "ty$patrový 
"inžák se zánovní fasádou a dv!ma hernami v p$í-
zemí ve m! nevyvolává p$edstavu zrovna ideálního 
místa pro muzeum s jedine"nou expozicí. Uklidní 
m!, když podle kovové tabulky na zdi vedle 
zam"ené brány do pr#jezdu zjiš)uji, že tu 
dob$e jsem. Ma"kám zvonek a zanedlouho 
se brána automaticky otvírá. Ocitám se 
v prostorném dvo$e, kde m! vítá pan 
Kratochvíl. Pak odemyká dve$e do 
zadního traktu. Vzhledem k tomu, že 
muzeum zatím nemá vlastní webové 
stránky, p$icházím naprosto nep$ipravena 
a nevycházím z údivu.  

Nalézáme se v budov! o "ty$ech podla-
žích, bývalém pivovaru, p#vodn! klášteru 
o – jak se dozvídám – celkové rozloze 2.800 metr# 
"tvere"ních – v"etn! sklepení, které pat$í k nejv!tším 
sklepním prostorám Brna a které se v budoucnu 
stane též sou"ástí muzea.  

Objekt zakoupila rodina sou"asného majitele v 18. 
století. Po jeho restituci v 90. letech minulého století 
za"al Jan Kratochvíl, disident, grafik a syn redaktora 
mnichovské Svobodné Evropy Josefa Kratochvíla 
s jeho rekonstrukcí a realizací svého plánu, z$ídit zde 
soukromé muzeum, které by zachytilo problematiku 
"eského a slovenského exilu a jeho p$í"iny.  

Otc#v mnichovský archiv dal 
zprvu základ pro vznik jed-
notlivých putovních výstav, 
které byly již samostatn! 
prezentovány nejen v (e-
chách a na Morav!, ale i v 
zahrani"í. Nyní se stávají 
sou"ástí stálé muzejní expo-
zice. 

Nejcenn!jší "ást muzea, která se nalézá v p$ízemí, je 
v!nována založení republiky a její 
jádro tvo$í p$edm!ty prezidenta Ma-
saryka, které tatínkovi, Josefu 
Kratochvílovi, jako p$íteli a spolu-
pracovníkovi v!novala dr. Alice 
Masaryková. Sou"ástí této expozice je 
informace o osobnostech, kte$í zaklá-
dali (eskoslovenskou republiku a bo-
jovali za její udržení b!hem 2. sv!tové 
války. 

Další z tématických okruh# muzea 
jsou kup$. 1., 2. a 3. odboj, exilové vlny 1948 a 
1968, osobnosti exilu (viz též str. 6, dr. Alena 
Benešová), osobnosti vojenství, školství, spisovatelé, 
noviná$i, Radio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky ja-
kožto veškerá media, která se v!novala zahrani"nímu 
vysílání pro krajany v exilu, ale i exilový film (foto 
expozice níže), divadlo, publika"ní "innost, okupace 
srpen 1968 a události roku následujícího, normaliza-
ce, v!ze%ství, 50. léta, komunistický teror, uprch-

lické tábory, 
organizace v exi-
lu, kup$. Skaut, 
Orel, Sokol, Svo-
bodní zedná$i, 
exil v kontinen-
tech a jednotli-
vých zemích... 

Oficielní provoz 
muzea bude za-
hájen na podzim 

letošního roku. Zbývá mu pop$át hodn! pozornosti 
ve$ejnosti, kterou si právem zaslouží. Všem 
budoucím návšt!vník#m si dovolím doporu"it, aby si 
na prohlídku muzea rezervovali více "asu, než tu 
p#lhodinu, kterou jsem m!la letos v lét! k dispozici 
já. 

Text a foto: Jitka Scholz 

Muzeum #eského a slovenského exilu, Štefánikova 
22, CZ-602 00 Brno. muzeumexil@seznam.cz 
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Osobnosti 
 
V jedné ze svých sekcí se Muzeum #eského a 
slovenského exilu 20. století v Brn! (viz str. 5) 
zabývá významnými osobnostmi exilu.  

DDrr..  AAlleennaa  BBeenneeššoovváá    
JJední z nich byla PhDr. Alena Benešová, roz. 
Tichá"kovou, roda"ka z Brna, 
právni"ka, národní socialistka, 
politická v!ze%kyn!, exulantka 
v Mnichov!, vlastenka a sokolka, 
s kterou jsme se rozlou"ili na ja$e 
letošního roku.  
Alena Benešová se narodila 6. 
ledna 1920 a v roce 1946 pro-
movala na právnické fakult! 
Masarykovy univerzity v Brn!. 
Po únorovém pu"i byla pro od-
mítnutí spolupráce s ak"ním vý-
borem zat"ena StB a pro údajnou 
"innost proti socialistickému 
z$ízení žalá$ována, vyslýchána a 
fyzicky týrána. P$es návrh 
prokurátora, který pro ni jako 
vedoucí protistátní skupiny 
požadoval trest smrti, byla 
v inscenovaném procesu odsou-
zena k trestu 25 let t!žkého žalá$e, ke ztrát! 
ob"anských práv a k pen!žité pokut!.  

Alena byla umíst!na ve v!znici v Lomnici nad 
Popelkou. Mezitím se státní žalobce odvolal a 
její rozsudek byl zm!n!n na doživotí. 

Nebyla by to Alena, kdyby se se svým osudem 
smí$ila. Za pomoci bratra a díky své horo-

lezecké zkušenosti se jí poda$ilo z v!zení 
uprchnout, net$eba dodávat, že za okolností 
zna"n! dramatických. Díky pomoci p$átel se 
dostala do americké zóny Rakouska a odtud do 
Mnichova.  

Zde spolupracovala – spolu se svým manže-
lem, Vladimírem Benešem, spolupracovníkem 
Svobodné Evropy – na vydávání exilového 

m!sí"ník# (eské Slovo, 
roku 1973 se stala za-
kládající "lenkou TJ Sokol 
Mnichov, pat$ila k prvním 
organizátor#m svatoduš-
ního sokolského setkání 
v Tyršov! Oetzu a jeho 
dlouholetou ú"astnicí.  

V roce 1977 byla p$izvána 
ke spolupráci v (esko-
slovenském poradním sbo-
ru v západní Evrop! a až 
do ukon"ení jeho "innosti 
roku 1995 byla jeho 
p$edsedkyní. 

Alenin celý život se vy-
zna"oval stejnou state"-
ností, odvahou a zásado-
vostí, kterou prokázala již 

p$i výsleších brn!nského StB i p$i soudních 
p$elí"eních. Moc takových lidí mezi námi 
nebylo a není. 

Alena Benešová zem$ela po svízelné nemoci 
15. kv!tna 2008.  

Foto: panel Muzea #eského a slovenského exilu 
20. století v Brn!, v!novaný dr. Alen! Benešové 

 
Literatura 
 

"eský a slovenský exil 20. století   
(Tschechisches und slowakisches Exil des 20. Jahrhunderts)  

Katalog k výstavám (eský a slovenský exil 20. století   
Autor: Jan Kratochvíl a kolektiv. V "eštin!, angli"tin! a n!m"in!.  

Meadow Art Brno, 2003.  
ISBN 80-239-3377-9. Váz., 229 s.,  

ilustrace (n!které barev.), portréty, faksim., 31 cm. K" 980. 
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Jan Beneš 

LEGIE (4) 
 

Rusko  
Na po#átku je "eská družina

Rusko vstoupilo do války v dojmu, že prostou 
po"etní p$evahou musí prost! každého rozdr-
tit. V pevné ví$e, že fiasko utrp!né na Dálném 
východ! s Japonskem, se už nem#že opako-
vat, protože evropské vál"išt! není tak vzdále-
no a spojeno jedinou a roku 1904 ješt! navíc 
nedohotovenou železnicí. 

Jenže ani ruská železni"ní sí) v evropské "ásti 
$íše se nevyrovnala n!mecké a ruská armáda, 
složená v!tšinou z negramotných mužik# na 
vedení moderní války prost! nesta"ila rovn!ž. 
P$echod k posi"ní zákopové válce pak praktic-
ky vy$adil z boje všecky jezdecké elitní jed-
notky a t!ch v ozbrojených silách $íše bylo   
38 %. 

Co znamená využít svou železni"ní dopravu 
ukázalo hned v prvých dnech války N!mecko. 
Nejprve zasadilo zdrcující úder ruské armád! 
nastupující od Lodže na Vratislav, pak tytéž 
jednotky, p$epravené n!meckým zápolím že-
leznicí (a tudíž nevy"erpané pochodem) ušt!d-
$ily Ruské armád! porážku ve Východním 
Prusku. 

Ruská jižní fronta proti Rakousko-Uhersku 
byla úsp!šn!jší. Díky zrad! plukovníka Roed-
la zde Rusové znali dopodrobna rakouský ná-
stupní plán a tak postoupili p$es Karpaty až 
nad Prešov, stáli p$ed Krakovem a p$ekro"ili i 
horní Tisu. Generál Brusilov, tak-tak opustivší 
Karlovy Vary v den vypuknutí války, m!l sv#j 
hlavní stan v Bard!jov! a jak se m#žeme do-
"íst ve Švejkovi, "eské hospodyn! vykrmova-
ly roku 1914 husu navíc, neb v!$ily, že na 
vánoce už tady budou Rusové. Ale to pon!kud 
p$edbíháme.  

Ruská statistika z roku 1910 uvádí v Rusku 
113.000 "eských rodin. Vyst!hovalectví bylo 
v 19. a 20. století b!žnou sou"ástí života. 
P$espo"etní "lenové p$epo"etných rodin se 
museli n!kam podít všude v Evrop!. Obvyklá 

cesta byla na západ, do Ameriky, ale roku 
1862 se emigrant#m z nezbytí otev$elo i 
Rusko a v roce 1870 car dokonce (echy 
p$ímo pozval. 

Jedním z d#vod# k odchodu z domova byla 
tehdy i t$íletá vojenská služba. Služba v armá-
d!, kde jsme ani nemohli používat svou $e". 
'e"í obcovací, jak se to tehdy jmenovalo, byla 
n!m"ina, v Uhersku ma&arština.  

Dodejme tu, že naprostá v!tšina (ech# v Rus-
ku usedlých z#stávala dosud ob"any (podda-
nými) Rakouska. Zejména t!ch, kdož tam p$i-
byli po roce 1900 jako sokolští cvi"itelé – což 
v Rusku byla profese (dokonce i v USA, so-
kolskou t!locvi"nou soustavu tehdy p$ijal na-
p$íklad West Point, ale i carské kadetky), "i 
r#zných $emeslník# a kvalifikovaných d!lní-
k#, kterým práce v Rusku p$inášela v!tší kra-
jíc, víc lidské d#stojnosti a kvalitn!jší život 
než doma. Živili se zde "eští hudebníci (tatí-
nek Ji$ího Voskovce). Svá zastoupení v Rusku 
m!ly i "eské firmy (Laurin & Klement), "eské 
pivovary z$izovaly po zemi své filiálky. Teh-
dejší pivo se totiž nedalo delší "as skladovat a 
tak byl do vzdálen!jšího Ruska dovoz vylou-
"en. 

(áste"n! se podíl "eských $emeslník# na vzes-
tupu Ruska po rusko-japonské válce projevil 
v roce 1914 p$i žádosti o vstup do (eské dru-
žiny a pozd!ji brigády. Zbrojní závody své 
"eské $emeslníky prost! nepustily.  

Krom! Sokola existovaly ovšem další "eské 
spolky a sdružení. Nejvlivn!jší byl (echoslo-
van v Kyjev!. Ten zárove% vydával i "asopis, 
který byl spojovacím "lánkem našich krajan# 
po Rusku rozsetých. Po"etn!jší "eské kolonie 
existují krom! Kyjeva i v Petrohradu, Od!sse, 
Rostov!, Charkov!, Varšav!, Jekat!rinoslavi, 
a celé "eské venkovské oblasti na Volyni. 
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S vypuknutím války se ovšem (eši v Rusku, 
jako rakouští státní p$íslušníci, stávali nep$á-
telskými cizinci. Hutný díl starousedlík# na-
št!stí ne, byli dokonce pravoslavní. Pravoslaví 
bylo podmínkou ob"anství, respektive pod-
danství. Navíc se za „své (echy“ hojn! za-
ru"ovali i jejich ruští zam!stnavatelé. 

Krátce po vypuknutí války, 4. srpna 1914, car 
p$ijímá "eskou „krajanskou“ deputaci: zástup-
ce fy Laurin & Klement v Kyjev! Otakara 
(erveného, Ji$ího Klecandu z Petrohradu, 
Svatopluka Koní"ka z Moskvy a Slováka 
Országha z Varšavy.  

Delegace navšt!vovaly i "leny vlády, ale asi 
nejv!tší podíl na z$í-
zení "eského oddílu 
m!ly intervence ge-
nerála Chodorovi"e 
(foto) velitele Kyjev-
ského vojenského 
okruhu a "lena míst-
ního Sokola.  

A tak je, práv! pod 
patronací tohoto ge-
nerála, v Kyjev! 20. 
srpna z$ízena (eská 
družina. 28. srpna už 
je ke služb! za$azeno 
540 dobrovolník#. 
Mezi nimi se vyskytují jména jež mají pozd!ji 
zazá$it a ješt! pozd!ji pocítit komunistickou 
nemilost. Budoucí "eskoslovenští generálové 
Hasal, Husák (Otokar), (íla, Klecanda. 
V!tšina z nich bojuje za svou zemi i b!hem 
Druhé sv!tové války. (íla, sokolský cvi"itel 
z Od!ssy je autorem v!tšiny naší vojenské 
terminologie. Zem$e pozd!ji v Praze ve v!ku 
101 let, po více jak desítce z nich trávené 
v našich komunistických kriminálech. 

Služba v ruské armád! ovšem nebyla žádný 
med. Existovaly a používaly se t!lesné tresty 
(v Rakousko-Uherské rovn!ž). Prví d#stojníci 
byli Rusové uvyklí na tuto armádu s 82 % ne-
gramotných. (Však také jedna z námitek, pro" 
nelze "eské vojsko sestavit, zn!la, že to z lidí 
jež všichni umí "íst a psát nelze.) Prvý velitel 
(eské družiny, plukovník Lotocký byl bezpro-
st$edn! p$ed tím velitelem kárného praporu. 
(Našt!stí byl brzy vym!n!n.) 

Na den sv. Václava 
(filatelisté to znají 
z prvorepublikové 
známky) se koná 
v Kyjev! slavnostní 
sv!cení praporu 
Družiny. Je pochopi-
teln! "ervenobílý, je 
na n!m, Svatovác-
lavská koruna a v ro-
zích má zemské zna-
ky (ech, Moravy, Slezska a Slovenska. 

Na frontu Družina (už 956 muž#) nastupuje 
11. $íjna 1914, rozd!lena do p#lrot u jednot-
livých divisních velitelství. Generál Chodo-
rovi" m!l totiž š)astný nápad, aby se jazyko-
vých znalostí jednotky použilo k nasazení jako 
pr#zkumník# (tehdy rozv!d"ík#). P$echází 
frontu, n!kte$í v rakouských uniformách,        
a zase se vrací. Mnozí mají št!stí a dorazí až 
do (ech a do Švýcar a nazp!t. Jiní mají sm#lu, 
jsou chyceni a ob!šeni. Úsp!šnými rozv!d"íky 
jsou opakovan! Švec, Diviš, Syrový, Chocho-
lá" a kupodivu i jméno, jež si dnes nevzpo-
mínáme v dobrém. Zden!k Fierlinger. Jejich 
jména se znovu a znovu objevují v celo-
armádních rozkazech a $ády Sv. Ji$í ud!lované 
jen za hrdinství na front! doslova prší. Do 
rozpadu Ruské armády jich p$íslušníci družiny 
obdrží více jak 200. 

Už v prosinci 1914 za"ne Družina do svých 
$ad (tajn!, $ády to nepovolují) p$ijímat i zajat-
ce. 

Celkem se do roku 1914 sešlo pod praporem 
této první "eskoslovenské armády, než byla 
p$eformována na pluk, 1182 osob. Složil tu i 
jeden Polák a jeden (ernohorec. Objevují se 
prví "eskoslovenští podd#stojníci a d#stojníci. 
Zajímavé je profesní složení, jež vypovídá o 
naší komunit! v Rusku tehdy své. 79 zem!d!l-
c#, 40 obuvník#, 41 záme"ník, 30 krej"ích, 26 
peka$#, 23 soustružník#, 23 d!lník#, a po jed-
nom se vykytují profese jako továrník, zv!ro-
klešti", ko"ující um!lec, majitel domu, sou-
kromník, brusi" skla. 

Nejv!tší po"et Starodružiník# pocházel z ok-
resu Hradec Králové (23) a Mladá Boleslav 
(21) Slováci pochází z Turzovky, Velké Rov-
né a Kysuckého Nového M!sta. 149 p$ísluš-
ník# svá osobní data neuvedlo. 
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B!hem pobytu na front! m!la jednotka 33 ne-
zv!stných, 27 padlých, 8 zem$elých po zran!-
ní, 14 v d#sledku nemoci (cholera a tyfus) a t$i 
zajaté a Rakušany popravené. Mezi padlými je 
na tu dobu i rarita, dva padlí zabití 11. dubna 
1915, v Medzilaborcích, bombou vrženou 
z aeroplánu, praví se v záznamu. St$elec Josef 
Vít z Hradce Králové a 
st$elec Ivan Smože%uk 
z Prachatic. 

Družiníci m!li ruské 
uniformy, ozdobené na 
lemu nárameník# a "e-
pici na rozdíl od ruských 
jednotek "ervenobílou 
stužkou. P#vodn! byl 
"ervenobíle lemovaný i 
okraj "epice, ale pro 
pracnost se od toho 
upoušt!lo. Odtud tedy 
ona "ervenobílá stužka 
na "epici Masarykov! a 
kone"n! i "epice sama.  

Služební a povelovou $e"í ve vnit$ním styku 
byla "eština. 

Výzbroj tvo$ily rusko-americká puška Berdan 
1888, ráže 11 mm, anebo Mosin-Nagant 1891, 
ráže 7,62. Záviselo na jednotce, k níž byla p#l-
rota p$id!lena. 

Na Št!drý den 1914, 24. prosince zajal ("i p$e-
mluvil k p$eb!hnutí) prapor"ík (e"ek s dva-
ceti vojáky 144 Rakušan#, v!tšinou Slovák# a 
Rumun#. 

Na ja$e 1915 k ní p$eb!hne i s plukovní hud-
bou celý pražský 28. pluk. B!hem pobytu na 
front! získala celkem 4.000 zajatc#. 

(innost Družiny skon"ila v $íjnu 1915, když 
už byla natolik po"etná, že z ní byl zformován 
pluk. Zm!nu na pluk dovoloval 21.000. dobro-
volník, hlásící se do naší armády v Rusku. Jak 
už poznamenáno, družiníci v rozporu s p$ed-
pisy "asto zajatce illegáln! za$azovali do jed-
notky. (V Tarnov! dokonce naráz 96 muž#.) 

Nejv!tším nep$ítelem dobrovolc# (tehdejší vý-
raz) byla ruská byrokracie. Nez$ídka se stáva-
lo, že ran!ní Družiny byli z lazaretu po vylé-
"ení posíláni do zajateckých tábor#.  

Nev#le ú$ad# byla, zvlášt! pokud šlo o zajat-
ce, op$ena jednak o mezinárodní právo a taky 
proto, že by to mohlo dávat neblahý p$ípad 
neruským národ#m $íše (ty ovšem nesloužili 
v ruské armád! už z ohledem na jazykové 
potíže povinn!). Na rakouské stran! už tehdy 
byla zformována Polská legie, bojující pro 
Rusku za obnovu Polska. Což se však nakonec 
tak málo líbí n!meckému spojenci, však si 
také d#kladný kus Polska utrhli, že jejího 
velitele Pilsudského uv!zní. 

Snad ješt! slovo o generálu Chodorovi"ovi. 
Zem$el roku 1937 v Praze a je pochován na 
Ruském h$bitov! na Olšanech. Jeho vnuk 
(1937) se v Praze nezdržel už v roce 1945. 
V roce 1950 za"al službu v U.S. Army, ukon-
"il ji jako plukovník roku 1993 a odešel slou-
žit do Gruzie. 

Pokra#ování p"íšt! 

 
 

$íká se mu ten t%etí od Mašín& 
Diskusní ve#er s Milanem Paumerem 

O skupin! bratr# Mašínových a t$etím odboji p$ijede  
do Mnichova diskutovat Milan Paumer, jeden z trojice,  
které se v roce 1949 poda$il - za dodnes kontroverzních  
okolností - út!k z tehdejší „lidov!-demokratické“  
(eskoslovenské republiky do západního Berlína. 

 ve #tvrtek, 20. listopadu 2008, 19 hod. 
 ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12, München 
 (S-/U-Bahn, Bus Marienplatz) 
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Program 
                    srpen – prosinec 2008 

so. 6.9. minigolfový turnaj 
  12 hod., Riedmoos, p!ihlášky do 2.9. u Dušana Pokorného 
  (kontakt: dpa@pokorny-online.com nebo tel. 089/310 98 342) 
 
do pá. 12.9. "Um"lci, krej!í, diplomaté – Zapomenutí #eši v Mnichov"" 
  výstava v Kulturforum v Sudeton"meckém dom", Mnichov 
 
út. 16.-18.9. krajanská konference "Krajané a exil 1948 a 1968" – Praha 
  (www.zahranicnicesi.com) 
!t. 18.-20.9. 2. krajanský folklórní festival - Praha 
 
ne. 12.10. výlet Kelheim - Befreiungshalle 
  odjezd Hbf. 9.05 hod., organizuje Dušan (kontakt viz výše) 
 
pá. 17.-19.10.  pásmo "Sokol republice" - Praha 
  po!ádá #eská obec sokolská (www.sokol-cos.cz) 
 
PODZIMNÍ TRIATLON (p!ihlášky do 19.10. u Dušana – kontakt viz výše) 
$  so. 25.10.  cyklorallye 
$  st%. 5.11.  turnaj ve stolním tenise, 19 hod. ASZ Altstadt 
$  so. 15.11.  kuželkový turnaj - SKV open, 16 hod. ASZ Altstadt 
 
!tv. 20.11. diskusní ve!er s Milanem Paumerem (viz str. 9) 
  19 hod. ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12 
 
st%. 3.12. Mikulášská 
  19 hod., ASZ Altstadt 
 

 
A k tomu každou první st!edu v m"síci...  

od 18 hod. pravidelné setkání v ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12  
 

Chcete v!d!t „Kam v Mnichov!“ a v"bec co se 
d!je na zdejším #esko-n!meckém spole#enském 
poli? Odpov!$ kde jinde než na našich webových 
stránkách  

www.sokol-muenchen.com 

zV!stník vychází t$ikrát do roka. Redakce: Jitka Scholz, jitkascholz@aol.com  
Sport- und Kulturverein Sokol München e.V. (VR 18462), založen 4. dubna 2004, "len Mezinárodního "eského klubu. 
Adresa: SKV Sokol München e.V., c/o Jitka Scholz, Wittelsbacherstr. 32, D-82110 Germering, Tel. 089/840 26 39,  
Fax: 089/611 72 57, e-mail: jitkascholz@aol.com, www.sokol-muenchen.com. Další tel. kontakty: Karel Pokorný (sta-
rosta a pokladník) 089/611 72 57 – Dušan Pokorný (místostarosta a ná"elník) 089/310 98 342.  
Bankovní spojení (nové): Kreissparkasse München-Starnberg, BLZ 702 501 50, Konto 360 476 766 


