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Trhy, nejen vánoční
 Evropu obchází strašidlo, a není to to Marxovo
strašidlo komunizmu, to sice obchází také, ale už
se ho nikdo pořádně nebojí. Strašidlo dnů
dnešních se jmenuje trhy a bojí se ho kde kdo od
Portugalska až po Lotyšsko, protože to strašidlo
umí být velice zlé a kdo chce, aby mu neublížilo,
musí mu pravidelně přinášet vysoké finanční
oběti, takže si ublíží tak jako tak. Slovo trh
pochází v češtině od výrazu něco na
něčem trhnout, což v obchodním styku
znamená se svým obchodním partnerem vydupat a obohatit se na jeho
úkor. Dříve se to dálo pod širým nebem, například koňský trh se odehrával na dnešním Václavském náměstí,
prodávali se tam koně. Kromě koní a
koňských handlířů se tam pohybovaly
i všelijaké pochybné živly ochotné za
úplatu průběh obchodů ovlivňovat, ať
již to bylo předstíraným zájmem o
koně těžko prodejné, který animoval
méně zkušené kupce ke koupi, nebo naopak
haněním určitého oře snížit jeho cenu.
Dnešní trhy fungují podobně, jenom nejsou tak na
očích a zmínění pochybní naháněči se jmenují
ratingové agentury, což je něco na způsob starozákonních proroků nebo ještě lépe něco jako
býval za komunistů prognostický ústav, z něhož
vzešli matadoři, kteří dnes republiku vedou pevně
a neomylně do záhuby. Tyto agentury mají s koňskými naháněči jakož i s prognostiky společné to,
že nemají ani ponětí o tom, čím se zabývají.
V případě ratingových agentur to má být m.j.
předpovídání schopnosti jednotlivých států
vyhrabat se z dluhů. I když jednoduchým výpočtem snadno zjistíme, že kdyby třeba Spolková
republika Německo už nedělala žádné další dluhy
a splácela ročně tak 10 miliard €, tak je za 200 let
zcela bez dluhů, takže vlastně není co řešit,
agentury si svůj byznys vzít nedají.
Celé si to můžeme představit tak, že třeba v New
Yorku přijde jednoho rána ratingový agent Mr.

Smith do své kanceláře v padesátém poschodí
domu na nějaké té evinjú. Z okna má hezký
výhled, vidí v dáli Sochu svobody a moře a jako
vzdělanec ví, že za tím mořem je m.j. i země
zvaná Itálie, země odjakživa silně zadlužená, jejíž
nikdy nesplatitené závazky silně přesahují roční
národní důchod, a že přesto její ekonomika
dostává od Mr. Smitha to nejlepší ohodnocení,
neb tomu tak je od nepaměti.
Jenže dnes má Mr. Smith špatnou
náladu. Zapomněl včera na narozeniny své ženy a ta mu proto po
soumraku odepřela plnění manželských povinností. Pan Smith ví, že
v Itálii vládne Berlusconi a že tomu
určitě v noci neodepřel nikdo nic,
včetně několika nezletilých děvčat, a
to mu Mr. Smith závidí. Řekne si
„Počkej, dědku, já tě naučím“ a změní
hodnocení italské ekonomiky z dobrého na špatné. Tím pustí ze řetězu
trhy, u kterých si Itálie dosud půjčovala za 4
procenta a ty najednou chtějí těch procent 7, což
Italy dost hubí. Ti se sice pokouší trhy obměkčit
tím, že Berlusconiho nechají přes noc zmizet
v propadlišti dějin, ale trhy jednou ze řetězu
puštěné už do boudy zpátky nedostaneš. Mr.
Smith je spokojen, ale v padesátém patře neslyší,
že na ulici pár stovek demonstrantů vyžaduje, aby
šel do kytek nejen on, ale i všichni finančníci.
A že těch demonstrantů jsou v Římě, Athénách,
Madridu už statisíce a že jednou smetou všechny
agentury s jejich prognózami a všechny banky s
jejich likvidačními kšefty. A že trhy pak budou
zase jenom ty vánoční.
Nepříjemné je, že na nich nebude moc ke koupi,
protože pravděpodobně opět nastanou ony „krásné
chvíle, jež popsal Marx ve svém díle“ a jediné
strašidlo Evropu obcházející bude zas to komunistické.
Karel Pokorný, starosta - kpokorny41@aol.com
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Ze života jednoty

Výlet Elmau
17. září 2011
Pohodlný výšlap z Elmau k jezeru Ferchensee podél
říčky Ferchenbach poskytl příjemnou možnost
k prodiskutování sokolsko-organizačních témat.
Bohužel vyšla najevo značná trhlina v organizaci, a
sice, že jsme se netrefili do těch dvou dnů v týdnu, kdy
lokální autobus odváží znavené přátele přírody a
mittenwaldského piva Karwendel od místní restaurace a my tedy museli absolvovat i zpáteční
cestu pěšky. To pak došlo i na značně nesokolská témata.
Ale vraceli jsme se oboceni zkušeností, že slunce zapadá
v zahradní restauraci pod horskými velikány mnohem
dříve než v biergartnu na Kleinhesseloher See v Anglické
zahradě, což je při podzimu spojeno s nepříjemným
poklesem teploty. Následkem vynucené zdrženlivosti
v konzumaci jsme cestu zpět na parkoviště proto
absolvovali přece jen ještě za světla.
P.S. Na fotku se sice nikomu pózovat nechtělo, pravděpodobně aby nepokazil dojem
z jedinečného horského panoráma.

Mezinárodní turnaj v nohejbalu
25. září 2011
Byl to první ročník a všichni projevovali – doufejme, že
nepředstírané - nadšení, takže vycházíme z toho,
že byla založena tradice.
Finálové pořadí:
1. Unterhaching - Bavorsko
2. SKV Sokol Mnichov - Německo
3. Petroupim – Benešov - Česká republika
4. Společenství Mnichov – Německo

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
5. října 2011

Již pravidelný říjnový turnaj ve stolním tenise získává čím
dál na větší oblibě i kvalitě - nejen optické (viz foto vlevo,
Bára Scheuflerová při podání), ale i výkonů rozhodčích, kteří
se v průběhu turnaje rozvzpomenou na pravidla hry. Přední
místa sice stále patří vyhlášeným matadorům (letos Svoboda,
Šolcová, N. Scheufler), ale střed turnajového pole zůstává
napínavý až do finálních zápasů.
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SKV Open 2011
19. listopadu 2011
Jen jeden bod by byl stačil k historickému
vítězství ženského pohlaví v letošním, již
7. ročníku kuželkového turnaje SKV Open.
Ale malé zaváhání v posledním kole (zlý
jazykové tvrdí, že inteligenční deficit) potvrdilo
favorizovanou roli Karla Svobody a Jitka
Šolcová se musela spokojit s 2. místem.
3. místo obsadil Emil Špreňar.
Foto (zleva): Draha Krajcrová (4.), Karel Svoboda
(1.), Emil Špreňar (3.), Jitka Scholz (2.)

Kuželková liga 2011
Pořadí a body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Svoboda, Karel 169
Pokorný, Karel
150
Krajcrová, Draha 136
Scheufler, Barbora 86
Hübnerová, Ivana 80
Scheufler, Nikola 79
Fajkus, Zdeněk
68

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fajkusová, Blanka
Scholz, Jitka
Pokorný, Martin
Jermář, Marcel
Pokorný, Dušan
Novotný, František
Pokorný, Pavel

64
55
52
49
37
37
17

15.
16.
17.
18.
19.

Jiránková, Alena
Veselý, Rudolf
Špreňar, Emil
Allis, Saša
Soldanová, Olga

11
9
7
2
1

Rok 2012
je rokem sokolských výročí ...
1822 se narodil Jindřich Fügner, zakladatel a 1. starosta Sokola
1832 se narodil Miroslav Tyrš, zakladatel a 1. náčelník Sokola
1862 v únoru byl založen Sokol
1882 se konal I. všesokolský slet
1892 vznikla v Mnichově první sokolská jednota „Slovan“

... a XV. všesokolského sletu
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Před 150 lety byl založen Sokol
Již během prvních desetiletí existence se ze
Sokola stala mohutná nadnárodní organizace.
Sokolové byli páteří československých legií,
bez kterých by nevzniklo samostatné
Československo, sokolské slety byly
manifestací národního povědomí.
Sokolové byli základnou protinacistického

odboje, bez podpory sokolské organizace by
nebyl proveditelný atentát na Heydricha.
Sokolové umírali mučednickou smrtí jak
v Mauthausenu, tak v Jáchymově.
Nedávno volili Češi největší velikány své
historie. Miroslav Tyrš se neumístil v první
stovce.

XV. všesokolský slet 2012
Po šesti letech má Sokol opět jedinečnou šanci prezentovat se jako
moderní organizace. Již teď kompliment organizátorům.
Bude to setkání sokolů z celého světa, nejen na stadionu v Edenu.
Slavnostní průvod projde Prahou pozdravován náhodnými turisty,
pro nesokolské Pražáky to asi stále nebude důvod neodjet na chaty.
Těšíme se. Přesto nebo právě proto.

Emigrantské děti

Elisabeth Pokorny

(17 let, studentka

gymnázia)
Narodila jsi se v Německu, kam tvoji rodiče několik let před tvým narozením
emigrovali. Kdy jsi si poprvé své české kořeny uvědomila?
Své české kořeny jsem si už uvědomila hodně dávno, ještě když jsem byla malá.
Jezdila jsem o prázdninách za mojí babičkou a navštěvovala moji nevlastní sestru.
Jak dobře hovoříš a píšeš česky a kdo tě to naučil?
Česky mluvím skoro bez chyb. Všude se domluvím a všemu rozumím dobře.
Naučili mě to rodiče, už od malička se mnou mluvili česky a taky mě předčítali. Bohužel jsem se česky
psát nikdy pořádně neučila.
Jak často původní domov svých rodičů navštěvuješ a jaké jsou tvoje dojmy, když srovnáváš
Českou republiku s jinými zeměmi, které jsi navštívila a kterých nebylo málo?
Do Čech jezdím hodně často. Jsem tam někdy o prázdninach nebo o víkendech. Musím říct, že Praha
patří mezi nejhezčí města, která jsem navštívila. Když srovnám Čechy s Německem, tak se někdy divim,
jak můžou být "sousedi" tak rozdílní. Setkala jsem se tam s neochotou, nespolehlivostí a rasismem. Z
toho jsem pak zklamaná.
Projevuji tvoji spolužáci zájem o Českou republiku?
Pokud vím pár už jich Prahu navštívilo, ale větší zájem neprojevují.
Zajímá tě česká historie?
Ano, zajímám se o historii. Ráda navštěvuji zámky a parky. Zajímá mě také, jak žila moje rodina dříve a
jaké mám kořeny.
V součastné době studuješ na gymnáziu, jaké máš plány do budoucna?
Čeká mě ještě příprava na maturitu, kterou budu dělat příští rok. Ještě si nejsem úplně jistá, co chci
přesně dělat v budoucnosti. Zajímám se o umění a můžu si představit, něco studovat v tomto oboru.
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KDE DOMOV MŮJ...
... Odpověď na to je velmi snadná: leží v oblasti
50° severní šířky a 14°30‘ východní délky. Zde
vytváří víceúhelník, spíše nepravidelný než jakkoli jiný, vymezený hranicí Nuslí, Michle,
Spořilova, Krče, Braníka a Podolí. Z uvedené
zeměpisné
šířky vyplývá, že se jedná o tak řečené mírné pásmo, takže následná slova
naší
drahé
písně mluví o
borech a lučinách a potůčcích a nevšímají si cizího majestátu
nepřístupných ledovců, temně dunících oceánů,
rozpálených pouští.

ozdůbky z ševcovských kopyt, na které pyšně
pohlížejí příslušníci cechu svatého Kryšpína již
od dob Marie Terezie.
Proto můžeme směle tvrdit, že nebýt právě slávy
v nuselském úvalu, stěží bychom měli svoji
hymnu. Ale namále měla ještě podruhé, měla být
totiž nahrazena něčím pokrokovějším, něčím jako
Kupředu levá nebo Zítra se bude tančit všude či
alespoň Červený šátečku kolem se toč. Leč
nakonec přece jen k „vylepšení“ nedošlo.
Z fidlovačky i Fidlovačky dnes nezbylo nic, ani
dobré boty, ani divadlo Tyláček. Jen zaprášené
nuselské a michelské stráně zrcadlící se v hladině
Botiče tvořícího severní pomezí našeho domova.
A vzpomínka na léta, kdy byl o půl druha století
mladší, kdy po jeho šťavnatě zelených březích
proudily davy vlasteneckých Pražanů plnících jak
přilehlé hospůdky svými plesajícími těly, tak

Kdykoli zazní naše hymna, zjeví se mi František
Škroup, jak za sychravého listopadového večera sedí ve svém bytě
v Myslíkově ulici u lože své nemocné
ženy a ve spěchu píše něžné melodie
k frašce Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka.
Skladatel vnímá jen slepého Mareše
obklopeného davy návštěvníků jarní
slavnosti pražského dělného lidu, s dojetím naslouchající slepcově písni.
Je povelikonoční středa, nuselský luh
plný stánků, krámků, loutkových divadel. Kejklíří a provazolezci si umně
vydělávají svoje krejcárky, kol a kol ševci a švícka, kterých je na plácku víc než v celé dnešní
Praze od Říčan po Hostivice. Cítí se tu pány:
pouť je jejich, jeť čas cechů, zlatá to doba
soukromého podnikání.

i své žaludky branickým pivem. To vše v čele
s tovaryšem, kopou to veselou, jak se nyní krásně
česky říká „spíkrem“. Tehdy, v době nesvětové,
nazývaná bůhsuď proč „svatým synkem“.
Dnes, v tupém rachotu metra ve vteřince tu starou
poezii přeletíme. Pod námi se mihne údolí, za
námi zůstane Pankrác a další slavné obce. Chybí
jim jen mistr pera, jakým byl Neruda pro Menší
město pražské či Hermann pro stará města na
protilehlém břehu, který by zachytil slávu míst,
v nichž se odehrávala ta fraška, podle mnoha
kritiků slabá. Ale přesto bychom pro ně mohli
přizpůsobit citát z evangelia: A ty, Betléme,
nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty... neboť z tebe
vyjde vévoda...

Uprostřed údolí se
tyčí vysokánská máj,
v jejíž
koruně
je
umístěna právě ona
slavná „fidlovačka“,
nástroj z oblého dřeva,
jímž
tehdy
ševci
hladili kůži, než ji
proměnili v botu, na
rozdíl od dnešní, i ve
vlhku
použitelnou.
Pod fidlovačkou visí

Radomil Šolc st.
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Citáty a názory
Když si uvědomíme, že čas, který si vezmeme pro své bližní, je to nejcennější, co můžeme
darovat, pochopili jsme smysl Vánoc.
Roswitha Bloch

Ty je udržuj chudé, já je udržím hloupé, řekl papež císaři.
Lidé jsou tady neuvěřitelně čistě oblečeni.
Václav Klaus, prezident České republiky, při státní návštěvě Republiky Senegal

Program
leden – červenec 2012
stř. 01.02.

maškarní koulení
19 hod. v ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12 – v maskách

ne. 19.02.

běžky Dietramszell
organizuje Karel (tel. 089/611 72 57)

stř. 04.04.

volební valná hromada
17 hod. v ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12

so. 19.05.

spoluorganizace 47. ročníku dálkového pochodu
Praha – Prčice, start Čerčany

so. 26.05po. 28.05.

39. sokolské setkání v Tyršově Oetzu
organizuje Sokolská župa švýcarská, www.sokol.ch

ne. 01.07.so. 06.07.

XV. všesokolský slet Praha
www.vsesokolskyslet2012.eu

ne. 22.07.

horská tůra na jeden bavorský -berg, -eck, -kopf,
-wand nebo -spitz

A k tomu každou první středu v měsíci...
od 19 hod. pravidelné koulení v ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12

zVěstník vychází třikrát do roka. Redakce: Jitka Scholz, jitkascholz@aol.com
Sport- und Kulturverein Sokol München e.V. (VR 18462), založen 4. dubna 2004, člen Mezinárodního českého 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 telefonní kontakty:
Karel Pokorný (starosta a pokladník) 089/611 72 57 – Dušan Pokorný (místostarosta a náčelník) 089/310 98 342.
Bankovní spojení: Kreissparkasse München-Starnberg, BLZ 702 501 50, Konto 360 476 766

6

