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 duben 2009 
 !íslo 1 - ro!ník VI  

Držme si klobouky, jedeme skopce 
! Rozdíl mezi kapitalistickým a socialistickým 
spole!enským "ádem spo!ívá jak je známo v tom, že 
ten socialistický nejd"íve všechno znárodní a pak 
zruinuje, kdežto ten kapitalistický nejd"íve vše zrui-
nuje a až pak znárodní. Likvidaci hodnot provád#jí 
za socializmu revolu!ní masy prost"ednictvím svých 
manifesta!n# zvolených zástupc$, instituce které to-
též provád#jí za kapitalizmu se nazývají banky a je-
jich likvida!ní metody podlé-
hají r$zným variacím. Zatímco 
zpo!átku k tomuto ú!elu po-
skytovaly kredity zemím jako 
Polsko, Argentina apod. p"išly 
pozd#ji na to, že není nutné 
obt#žovat cizí státy, že je mož-
né využít i neexistující kupní 
síly v zemích vlastních, nap". 
bezdomovc$ v Brooklynu apod. 
Hlavním kritériem pro poskyto-
vání kredit$ ale byla vždy – a to 
bez pardonu - léty prov#"ená schopnost p"íjemce 
prošustrovat všechno, co mu p"ijde pod ruku. Vyhle-
dávání této cílové skupiny bylo a je úkolem vysoce 
kvalifikovaných odborník$ a ti samoz"ejm# nepracu-
jí za n#jaký ten mizerný milion nebo dva, takže je-
jich platy bance její likvida!ní úkol podstatn# uleh-
!ují.  

Hodnoty ur!ené k likvidaci do bank dodávají ve 
form# finan!ních p"ísp#vk$ – stejn# jako za socia-
lizmu – d#lníci, rolníci a pracující inteligence. %iní 
to dobrovoln#, likvidací svých pen#z bývají opako-
van# p"ekvapeni, ale banky svými pen#zi nadále 
zásobují, což mimochodem nesv#d!í o p"ílišné inte-
ligenci, ani v p"ípad# té pracující. 

Pokud je likvida!ní schopnost bank vyšší než schop-
nost dodavatel$ zásobovat je likvida!ním materiálem 
– tedy v#tšinou pen#zi – dochází k jevu, který 
ekonomové nazývají finan!ní krize. V tom p"ípad# 
se banky obracejí na stát, který bu& p"evezme 
zásobování likvida!ním materiálem nebo banku zná-
rodní, což je v podstat# totéž. Peníze na tyto aktivity 

stát získá – tentokrát násiln#, ve form# poplatk$ 
zvaných dan# – op#t od d#lník$, rolník$ a pracu-
jící inteligence. Znárod'ovaným banké"$m, kte"í 
byli za socializmu odm#'ováni dlouhodobými 
pobyty v pracovních táborech a n#kdy dokonce 
sm#li i ozdobit sloupy pouli!ního osv#tlení, jsou 
za kapitalizmu poskytovány pouze odm#ny finan-
!ní, které dosahují pouze astronomické výše, ale i 

zde vývoj z"eteln# tenduje k 
používání metody socialis-
tické.  

Specifická je situace v naší 
domovin#, kde byly banky 
likvidovány již d"íve jako 
celek a to geniální kombina-
cí socialistického a kapita-
listického zp$sobu vynale-
zenou tržními komsomolci 
Dlouhým, Klausem, Mac-
kem atd., kte"í si oprávn#n# 

p"i!ítají zásluhu, že už žádné !eské banky neexis-
tují a že tím pádem kde nic není, ani krize nebere.  

Jelikož však d#lníci, rolníci atd. nejsou finan!n# 
bezední, je výsledkem shora uvedené bohulibé 
!innosti stát bez pen#z, neplnící své úkoly, ke 
kterým pat"í i podpora t#lovýchovy a sportu, což 
se dlouhodob# pozitivn# projeví na nevalném 
zdraví obyvatelstva, které pak p"íliš dlouho neza-
t#žuje penzijní kasu. 

V této souvislost je možná dobré vzpomenout 
lednového úvodníku !asopisu Sokol, ve kterém se 
starosta %OS m.j. zamýšlí nad tím, že za Rakous-
ka-Uherska nebyla sokolská t#lovýchovná !innost 
nijak státem podporována a Sokol p"esto vzkvétal. 
Má pravdu a byly to hrdinské !asy, dnes nep"ed-
stavitelné. A protože se stát dnešní potácí perma-
nentn# na hranici demise, mohou se i opakovat. 
C.k. monarchie se už asi neobnoví – dost jsme 
tenkrát ty Habsburky naštvali - ale mentalitu c.k. 
sokol$ bychom pak asi pot"ebovat mohli.    

Karel Pokorný (Kpokorny41@aol.com)
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5 let od založení 
     SKV SOKOL MÜNCHEN

Mnichov, ned!le 4.4.2004. V "eském centru se 
schází n!kolik sokolských nadšenc#, aby založili 
novou sokolskou jed-
notu, SKV Sokol 
München. Tím zmír-
$ují obavy starosty 
"eské obce sokol-
ské, který doposud 
považoval za vylou-
%ené, že by v sou-
%asné dob! ješt! n!-
jaké nové sokolské 
jednoty vznikaly.  

Sedm p&ítomných za-
kládajících %len# po-
depisuje stanovy, 
v kterých se pod § 2, 
Smysl a úloha jednoty, praví: 

 „Smyslem a úlohou jednoty je sportovní a kul-
turní !inností sloužit pozitivnímu fyzickému a 
duševnímu vývoji jejích !len", podporovat p#átel-
ství a toleranci na všech úrovních a v tomto smy-
slu p#ispívat i k porozum$ní mezi národy. %innost 

jednoty se #ídí na demokratickém základ$ my-
šlenkami a tézemi zakladatele sokolského hnutí 

dr. Miroslava Tyrše.“ 

Tímto sm!rem jsme se též 
vydali a b!hem krátké doby si 
naše jednota získala pevnou 
pozici mezi zahrani%ními kra-
janskými organizacemi. Dnes 
se ohlížíme za p!ti lety 
bohaté spolkové %innosti a 
z našich úsp!ch# máme ra-
dost nejenom my a p&evážná 
%ást zahrani%ního sokolského 
hnutí, ale jist! i – po po-
%áte%ních projevech trochu 
nepochopitelné (nebo p&ece 
jen pochopitelné...?) ned#v!-

ry – vedení "eské obce sokolské.  

A t&eba se v našem p&íštím p!tiletí do%káme i kon-
ce studené války ze strany TJ Sokol Mnichov, kte-
rý kone%n! pochopí všeobecnou prosp!šnost naší 
%innosti a tím i trapnost svých snah o její ma&ení.  

Jitka Scholz 
  

 

 
  

 

Pozvánka 
  

       !eskoslovenské legie 
 
 „Nahodilá armáda“ (Accidental Army,  
 dokumentární film USA o !s. legiích  
  v Rusku, originál s !eskými titulky) 
 

   P!ednáška histori!ky Dr. Jany Volfové,  
 Praha   
 

 úterý, 21. dubna 2009, 19 hod. 
    

   "eské centrum Mnichov 
 Prinzregentenstr. 7  
 (U-Bahn Lehel, Bus 100) 
     

 Vstup volný                 www.czechlegion.com 
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Jan Beneš 

LEGIE (6) 
 

        Na skok ješt# ve Francii 
 Milan Rastislav Štefánik

Ten skok bude sice krati!ký, ale pro naši 
existenci nad jiné významný. Padlo tu pár slov 
o Štefánikovi. P"ipome'me, že podobn# jako o 
Tomáši G. Masarykovi i o Milanu R. Štefá-
nikovi máme zákon pravící, že doty!ný 
ZASLOUŽIL SE O STÁT. Já bych dokonce "ekl, 
že Štefánikova zásluha je o 
zna!ný díl primárn#jší než 
Masarykova. 

Masaryk byl v exilu, !i tedy 
cizin#, od prosince 1914, 
Beneš od 1. zá"í 1915 (u 
Chebu býval památník na 
míst# kde p"ekro!il hranici 
na cest# do Švýcar, ale ko-
munisté ho zbo"ili, a!koli 
Henleinovce tam p"e!kal). 
P"i vší úct# ke „starému pá-
novi“ a jeho nepopiratelné-
mu formátu a v$bec všemu 
co !inil, nebýt Štefánika byli 
bychom dost možná dopadli 
jako Hali!ská republika, !i 
spojenecké vále!né sliby 
Kurd$m. Kolem dohodových 
štáb$, stejn# jako kolem štáb$ jejich protiv-
ník$, vyskytovalo se povícero v#rozv#st$. 
Lenina dopravil do Ruska n#mecký generální 
štáb na radu jistého Parvuse (p"evzaté jméno). 
P"es všecky zásluhy Ernesta Denise, p"ípadn# 
jiných Francouz$, odrazový m$stek Masary-
kovi a Benešovi a naší Národní rad# dal u spo-
jenc$ Štefánik.  

Milan Rastislav Štefánik žil ve Francii od roku 
1904 a získal si tam ve v#deckém sv#t# a ve 
spole!nosti v$bec neoby!ejné postavení. Byl 
nadán charismatem, "íkal o n#m i Masaryk. 
Krom# toho byl doktorem v#d p"írodních, vý-
zna!ný a vyznamenaný astronom. Rovn#ž byl 
francouzským státním p"íslušníkem. 

Hlásil se do armády hned v roce 1914 a pro 
špatný zdravotní stav nebyl p"ijat (krátce p"ed 
tím prod#lal operaci žaludku).  

28. ledna 1915 nastupuje do pilotní školy 
v Chartres. Už 11. dubna je „vyškolen“ a 

povýšen na desátníka. Od 
11. dubna také nasazen na 
front#. 3. kv#tna povýšen na 
podporu!íka a titre tem-
poraire (do!asná hodnost, 
zpravidla na dobu války). 
28. kv#tna navrhne na letec-
ký kulomet optický zam#-
"ova! (je hv#zdá"em) a hned 
jeden úsp#šn# experimen-
táln# vyzkouší. Do 19. srpna 
má za sebou 23 bojových 
let$. O málo pozd#ji je - 
op#t jen a titre temporaire - 
povýšen na poru!íka a 
vyznamenán. 

V zá"í 1915 se dozvídá o 
existenci %echoslovák$ (sám 
se za n#ho považoval, b#-
hem života a studií v Praze 

byl !lenem %eskoslovenské jednoty) v armád# 
a jede je navštívit.  

V prosinci se Štefánik poprvé setkává s Masa-
rykem a Benešem a je to on, kdo jim už na 
leden 1916 sjednává sch$zku s francouzským 
p"edsedou vlády Briandem, a díky jemu jsou 
od této chvíle bráni vážn# a jedná se s nimi 
jako s partnery. V život# už to tak chodí (do 
jisté míry našt#stí nikoli v USA), že ani tak 
nezáleží na tom kdo jste, ani co umíte, ale koho 
znáte. Štefánik dokázal ve Francii být n!kdo, a 
to do té míry, že i francouzskému ministerské-
mu p"edsedovi stálo za to, všimnout si jeho p"í-
mluvy - za ty dv# osoby odnikud. Štefánik 
mohl se zajisté p"itom op"ít o výkon naší bran-
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nosti roty Nazdar a její padlé. Neb to byl muž 
v#doucí, že „svoboda je statek, za který se vždy 
platí, a to krví“. Nelze se k n#mu prokecat. 
Cena svobody ne"eší se v sekretariátech politic-
kých stran a u kavárenských stol$. Jenže to už 
se dostáváme na jiná pole, než pole vále!ná.  

P"i likvidaci poz$stalosti zrušeného Husova 
sboru v New Yorku nalezl autor díky zpro-
st"edkování pana Franka Švehly snímek, jež 
z Ruska do New Yorku kdysi dovezl reverend 
Písek. Ten následující má být od Zborova. 

Pokra"ování p#íšt!
 

 

Naše p"íští termíny …  
st". 01.04. valná hromada 
  17 hod. v ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12 
 
so. 04.04. 5. výro!í založení SKV Sokol München  
  19 hod. slavnostní ve!e"e v El Greco 
 
út. 21.04.  „Nahodilá armáda“ – film a p"ednáška (viz str. 2) 
  19 hod. v #eském centru Mnichov, Prinzregentenstr. 7 
 
so. 16.05. spoluorganizace 44. ro!níku dálkového pochodu  
 Praha – Pr!ice, start #er!any  
 
so. 30.05.- 36. sokolské setkání v Tyršov# Oetzu 
po. 01.06.  (organizuje Župa švýcarská, www.sokol.ch) 
 
ne. 12.07. horská t$ra na jeden bavorský -berg, -eck, -kopf,  
 -wand nebo –spitz 

  (organizuje Jitka, jitkascholz@aol.com nebo tel. 089/840 26 39) 
 
 
A k tomu každou první st!edu v m"síci...  

od 19 hod. pravidelné koulení 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 
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