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Občané čestní a ještě čestnější
 MUDr. František Kriegel byl komunista a jako
takovému mu bylo odepřeno čestné občanství Prahy
2. Samozřejme právem, - je jistě těžko představitelné
dát čestné občanství někomu, kdo si jako mladý kluk
jen tak přitáhl do Prahy z Haliče, kde ho nechtěli
jako žida nechat studovat, který si - chudý jak kostelní myš – financoval studium manuelní prací, při
které navíc přičuchl k živlům, kritizujícím zlořády
první republiky.
Ta kritika byla samozřejmé totální
fantasmagorie - asi jako kdyby
někdo dnes hledal nějaké zlořády
v republice současné. Pak už ani
nepřekvapilo, když se Kriegel jako
čerstvě vystudovaný doktor - místo
aby už konečně začal vydělávat pořádné peníze - namontoval do občanské války ve Španělsku, samozřejmě zase - jako
antifašista - na špatné straně. Když tato po zásluze
prohrála, šel do další ztracené věci: Pro změnu se
mu zase nelíbilo, že Japonci vraždí Číňany po statisících, a tak se jim vydal na pomoc ve službách
Červeného kříže. A tak to šlo pořád dál. Osmačtyřicátý rok ho zastihl jako sice věřícího, ale pomalu střízlivějícího komunistu, což soudruzi časem
poznali a už letěl a byl rád, že posléze doktoroval
v Tatře Smíchov a ne v Jáchymově.
Pražské jaro ho zase vyneslo nahoru, to ale také nebylo dvakrát, protože se octnul mezi těmi, kteří byli
v rámci bratrské pomoci zbaleni a v Moskvě předhozeni Leonidovi Brežněvovi a jeho partě, nutící je
podepsat, že jsou jim jako vděčni, že k nám poslali
ty tanky a že tam ty tanky mají zůstat na furt.
Kriegel je jako jediný poslal do háje a málem si za to
vykoledoval osud v podobných případech obvyklý.
Zachránil ho Dubček – takže zase komunista.
Krieglův postoj před sovětským politbyrem v srpnu
1968 je pro mnohé ekvivalentem postoje Jana Husa
před kostnickým koncilem, což ale jenom dokazuje,
že i Hus byl kverulant, který se schválně nechal upálit, jen aby namíchnul jak Zikmunda, tak církevní

hodnostáře. Takže i jemu by se mohlo o čestném občanství Nového Města pražského jenom zdát.
Takto tedy bdělí radní Prahy 2 – všichni určitě s neposkvrněnou minulostí (jak je u nás pravidlem) zabránili katastrofě. I když tak nějak nechápu, jak se
mohlo stát, že ke shora uvedenému návrhu vůbec
došlo, disponujeme přece velkým množstvím bdělých bojovníků proti komunizmu. Jen tak namátkou
mě napadá třeba bývalý pan prezident, který již mnohokrát vysvětlil, že za pád komunistické diktatury vděčí národ pouze jemu,
zřejmě proto, že jako liška podšitá
předstíral stoprocentní spolupráci
a až v pravý čas, tak někdy v devadesátém, udeřil, a to s takovou
silou, že se z toho země vzpamatovává dodnes. Škoda, že ho svého času také neodtáhli
do Moskvy, ten by to Brežněvovi pěkně vytmavil.
Nebo třeba známý mnichovský karikaturista a sokolský vzdělavatel, který se svým nelítostným antikomunizmem seznámil veřejnost pro jistotu teprve
nedávno v jednom obrázkovém týdeníku.
Vůbec bylo u nás antikomunistů poměrně dost. Svůj
postoj projevovali nejčastěji předčasným úprkem
z prvomájových průvodů, což František Kriegel asi
nikdy neudělal. Sice podepsal Chartu 77, ale k tomu
není potřeba běhat.
Podle mě ale stejně nejvíce nedoceněn zůstává jeden
– bohužel neznámý – komunistobijec, který kdysi po
pěti pivech v hospodě U Bohouše zvěstoval: „A všichni komunisti budou viset, žádný neunikne, já je
všechny dobře znám, protože od nich vybírám
stranické příspěvky.“ Vzhledem k tomu, že se zmíněná hospoda nachází na Vinohradech, byl by onen
pán určitě nejvhodnějším kandidátem na čestné občanství městské části Praha 2.
Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com)
Foto: www.pamatnamista.usd.cas.cz
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Ze života jednoty

Oetz 2014
víkend 7.-9. června 2014
U příležitosti 140. výročí úmrtí zakladatele sokolské organizace Miroslava Tyrše v tyrolském Oetzu
se tam letos již po 41. konalo setkání členů a příznivců nejen Sokola, ale i sportovních soutěží, horských tůr a táborových ohňů.
Těžko říci, zdali k úspěchu letošního svatodušního setkání s více než tři sta účastníky z celého světa
přispěli jenom organizátoři ze Sokolské župy rakouské se svými propagačními schopnostmi. Těch navíc na místo přijelo nespočet – což setkání odlišovalo od jiných (nejen sokolských) akcí, jejichž organizace je závislá na práci jednoho „užitečného idiota“. Nebo to udělalo bombastické počasí těch tří dní,
jaké účastníci v Oetzu již leta nezažili. Buď jak buď, nabídka programu byla velká, a to jak sportovních disciplín přes den, tak kulturních vložek večer u táboráku. My, stárnoucí individualisti, jsme však dali v sobotu přednost místní plovárně (foto vpravo) a v neděli horské tůře. Setkání tradičně uzavřela pondělní „polní“ mše následovaná oficielními projevy a kladením věnců u Tyršových pamětních desek na břehu Áchy.
Pravdou ale zůstává, že fluidum „Oetzu“ spočívá především ve shledání se starými známými, kteří jsou
připomínkou předpřevratových setkání s popovídaním a zazpíváním u táboráku, bez autobusů z Česka
s nostalgickými sokolskými pamětníky, bez funkcionářů České obce sokolské, bez vystoupení českých
či moravských lidových souborů a se mší místního faráře, pamětníka Tyršovy doby.

Aktuality

500 let Kostnického koncilu
Pro švábskou Kostnici pravděpodobně zůstane koncil před 500 lety,
toto tři a půl roku trvající mamutí setkání církevních i světských hodnostářů, ještě na dlouho největší akcí, kterou toto město na břehu
Bodamského jezera kdy zažilo.
Osudovým pro historii Českého království se stal koncil již během prvních měsíců svého trvání, kdy
byl jako kacíř ke smrti upálením odsouzen reformátor Jan Hus. (Vyobrazení Jana Husa na hranici
najdeme i na poštovní známce, kterou letos vydala německá pošta k 500. výročí zahájení koncilu.)
V domě Husova posledního pobytu před jeho zatčením v dnešní Hussenstraße, který je od roku
1922 majetkem českého státu, byla k letošnímu výročí otevřena nová trojjazyčná expozice a ještě
do 21. září potrvá v Kostnici baden-württemberská zemská výstava, která chronologii koncilu ve
velkém stylu dokumentuje.

Gertruda Gruberová-Goepfertová
16. dubna 1924, Janštejn (Horní Dubenky) u Jihlavy –
30. července 2014, Rosenheim

Kdo osobně poznal malířku a básnířku známou pod zkratkou GGG
z hornobavorského Rosenheimu, mohl asi jen těžko uvěřit zprávě
o jejím náhlém úmrtí.
V této souvislosti zůstává opět nezodpovězená otázka, proč nás
vyjímeční, nadaní a sympatičtí lidé musí vždy opustit tak brzy...
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STRACH Z PRÁVA NA PRÁVO (7)
Karel Pokorný, starosta SKV Sokol München a promovaný právník, se zabývá studiem
právního dědictví českých zemí a přístupu obyvatelů České republiky a Německa k právům
Ilustrace: Ivan Plíhal
Text přednášky Karla Pokorného v mnichovské pobočce Společnosti pro vědy a umění 17. dubna 2012
přinášíme na pokračování.

by měl ústavní soud v komentáři vysvětlit, jakým způsobem bude v budoucnu stíhána třeba vražda, když vrah
v momentě zahájení trestního stíhání už nevraždí.

Právní nestabilita první republiky vedla k tomu, že
mnichovskou krizi, ve které se rozhodovalo o existenci
státu, řešil prezident vlastně sám, stejně jako při komunistickém puči v roce 1948, ale tam už by nepomohla
sebedokonalejší legislativa, protože za bukem číhající
velký bratr by se tak jako tak postaral, aby jeho interpretace právního státu byla českým národem
přijata s předepsaným nadšením.

Podmínkou pro účinnou justici je samozřejmě i dobrá práce státní exekutivy, dodávající podklady pro její
práci. Zde se negativně projevuje chybějící, unií vyžadovaný zákon o státní službě, pro který zřejmě chybí
politická vůle. Je samozřejmě také možné, že formulace zákona klade na zákonodárce příliš vysoké požadavky,
pak ale není nic jednoduššího
než využít zkušeností unijních
států, které takovým zákonem,
často již po mnohá desetiletí,
disponují. Je to postup v minulosti sice často uplatněný, bohužel většinou až tehdy, když se
parlamentem přijatý zákon ukázal
jako nepoužitelný.

Dalších padesát let po Mnichově se vyznačovalo tím, že vždycky národ nebo nějaká jeho část
svými základními právy nedisponovaly, nově přicházející generace sice viděly, že je něco v nepořádku, ale nějak si na to časem i
zvykaly.

Za určité pozitivum současného
českého civilního právního systému osobně považuji současný
procesní řád umožňující obejít se
prakticky u všech druhů soudů
bez právnického zastoupení, což
při jednoduchých sporech opravdu není nutné a zvyšuje to silně
procesní náklady a tím pádem
zase ztěžuje přístup k právu. – Je
ironií osudu, že je to pozůstatek
komunistického
zákonodárství,
které tím samozřejmě sledovalo
jiné cíle. To všechno za současné poučovací povinnosti soudů,
což je tak trochu snad i evropská
rarita, která by měla laiky zbavit
strachu z procesních chyb. Což
ovšem zase klade na součastné soudce nároky, které
jsou většinou nad jejich síly.

Tolik k právní historii, ze které
se asi dá ta naše právní nejistota
pochopit, protože občan domáhající se práva vlastně nikdy neměl
v legislativě spolehlivé zázemí a
nemá ho bohužel dodnes, kdy
základem soukromého práva je
po dvaceti letech právního státu
stále ještě modifikovaný občanský zákoník z roku 1964.
Určitou naději můžeme spojovat
s novým občanským zákoníkem,
který začne platit od roku 2014.
Pokud přinese alespoň kodifikovanou jednoznačnost, tak zaplať
pánbůh za něj, protože stav
současné interpretace práva je opravdu neudržitelný.
Bohužel nejen práva občanského, ale i práva trestního.

A končit bych chtěl tím, že člověku přijde docela líto,
že země, která velice rychle vstřebává technický pokrok, která přijímá bez problémů inovace nejen technické, ale i kulturní, správní a společenské, se nějak
stále nemůže právně dostat do normality, která je ale
bohužel základním kritériem kvality státu. Ale kvalitu
státu zase může vytvořit jen občan a volič s citem pro
právo jako takové, občan a volič disponující právním
povědomím. Ale kde ho má vzít, určitě ne v Plzni, takže
tak trochu kočka, která se kouše do vlastního ocasu.

Zde jen dva příklady za všechny z českého denního
tisku: Tak např. jistý pán, svého řemesla nemocniční
právník, po mnoha letech praxe objevil, že „dluhy zemřelých pacientů by vlastně měly být součástí dědictví“,
čímž nepřímo přiznal, že svého zaměstnavatele za
těch pár let připravil zřejmě o pár milionů. Nebo jiný
génius objevil, že „přetáčení tachometru by mohlo být
trestným činem“. To, že právo není individuelní, že se
uplatňuje aplikací zákonů na jednotlivý případ a není
možné všechny právní případy v zákonech vyjmenovat,
oběma právnickým veličinám jaksi uniklo.

Něco by se s tím asi dělat mělo, protože - jak řekl
jeden chytrý pán jménem Ernst Raupach - „Wer sein
Recht nicht wahrt, gibt es auf.“ – „Kdo nevyužívá svoje
právo, ten se ho vzdává“.

To se už skoro stydím komentovat výplod ústavního
soudu, že proti prezidentu republiky nemůže být zahájeno řízení pro velezradu, které se dopustil během
svého prezidentování, protože už neprezidentuje. Zde

Konec
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Citáty a názory
Fotbal je jednoduchá hra, 22 mužů se 90 minut honí za míčem a nakonec vyhrají Němci.
Gary Lineker

Kdo není sám v sobě doma, nebude doma nikde.
Peter Horton

Program
srpen – prosinec 2014
so. 30.08.

turnaj ve fotbalgolfu – SoccerPark Bayern, Bodenkirchen
12 hod. sraz na místě, organizuje Karel Pokorný (kontakt viz níže)

stř. 10.-12.09.

konference Krajané a čeština
Praha, Národní muzeum, přihlášky: info@zahranicnicesi.com

stř. 01.10.

turnaj ve stolním tenise
19 hod. ASZ Altstadt (zvonek „Kegelbahn“)

ne. 26.10.

mezinárodní turnaj v nohejbale
u příležitosti 10. výročí založení jednoty
10 hod. tělocvična ve Städtische Berufsschule, Luisenstraße 29 EH 2,
München (U-Bahn Königsplatz), přihlášky u Karla Pokorného
(tel. 089/611 72 57 nebo e-mail: kpokorny41@aol.com)

ne. 9.11.

výstava „Inkové – králové And“, Lokschuppen v Rosenheimu
11 hod. společná prohlídka s průvodcem

so. 15.11.

SKV Open – 9. ročník kuželkového turnaje
17 hod. ASZ Altstadt, přihlášky u Dušana Pokorného (kontakt níže)

stř. 03.12.

Mikulášská
19 hod., ASZ Altstadt, s pohoštěním, organizují všichni

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. Uzávěrka 14 dní před termínem vydání.
Texty a fotografie jsou redakční, pokud není jinak uvedeno.
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 kontakty: Karel Pokorný (starosta
a pokladník) kpokorny41@aol.com, 089/611 72 57 – Dušan Pokorný (místostarosta a náčelník) dpa@pokorny-online.
com, 089/310 98 342. Bankovní spojení: Kreissparkasse München-Starnberg, BLZ 702 501 50, Konto 360 476 766
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