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 Velkou ást letošního léta jsem strávil na eském
venkov, a tak jsem ml – krom bžných aktivit spo-

ívajících v nikdy nekon ících opravách usedlosti po
praotcích zddné – možnost se i trochu porozhlédnut
kolem sebe. Jak vtšina z nás ví, vd í eský národ za
své pežití práv svým vesnicím, a jelikož tém každý
z nás je po pedcích pvodem z njaké té vísky, tak si
za své pežití mžeme ve velké míe sami.
Tohoto pežití jsme dosáhli tím, že jsme pes den zpívali lidové písn a dodržovali starobylé
oby eje, v noci pak dílem etli Kralickou bibli, schovanou ped Koniášem
za trámem, a dílem kradli na panském.
Tím jsme oslabovali finan ní sílu šlechty, které pak nezbylo, než se ve finále
vzdát buržoazii. Když tuto posléze
vystídali komunisti, tak už z našich
oby ej zbyly jen ty krádeže na panském. Ty jsme ovšem takto nenazývali,
protože jsme je brali jako malou splátku
za to, co nám soudruzi zcizili.
Po pevratu v devtaosmdesátem bylo zcizené vráceno
pvodním majitelm, kteí ale z velké ásti nevdli, co
s tím, a zjistili, že kolchozy, u nás JZD zvané, nebyly
tak úpln od vci. A tak i ve vsi, o které hovoím, existuje zemdlské družstvo i nadále, i když jediným družstevníkem je jistý pan Babiš, který je ve vedlejším
pracovním pomru ješt ministrem financí.
Jinak ale duch svobody a osobní iniciativy zasáhl vesnici elným nárazem, pro m osobn se stal jeho symbolem starosta obce vlastnoru n uklízející nepoádek
kolem kontejner na plast, papír a sklo, což by bývalého
pedsedu MNV nikdy nenapadlo. K jeho dobru musíme
ovšem íci, že možná nevdl, že njaké odpadové kontejnery existují.
Místní hospod bylo bohužel odebráno její pvodní
poslání a vznikl v ní jakýsi druh „Waldorfschule“, tedy
škola, ve které žáci ovlivují u ební plán, takže se tam
tžko prosazuje výuka matematiky. Ale i tak jsou prý
absolventi nkdy lepší než absolventi škol státních, což
ale údajn není zase až tak tžké. Vzniklé kulturní
vakuum bylo vyplnno založením kulturního klubu, což
je v místech s malou dostupností kultury možné. Tento

kulturní stánek, nalézající se v kuchyni otce zakladatele,
byl posléze vybaven pivní pípou a bylo to. Nabídku služeb rozšiuje ve vsi ješt vietnamská prodejna, která na
nkolika tvere ních metrech nabízí tém všechno, a za
to je odmována astými návštvami delegát fina ního úadu.
Rozmach zaznamenává i pstitelství a chovatelství. Projekt založení chovu klokan sice pi pokusu zakoupit
alfa klokana ztroskotal na nedostate né finan ní základn, když ale vedoucí projektu operativn
zamnil klokany za pštrosy, pro jejichž
chov je Posázaví také mimoádn vhodné, podailo se získat zakladatele stáda
v rozvalinách nedalekého statku obývaného romskou komunitou. Tato disponuje vtším množstvím tchto zvíat,
která jsou sice nedokladovatelného pvodu, ale zato cenov nepekonatelná.
Projekt byl ukon en poté, když zakoupený pštros za al považovat nového
chovatele za svoji družku a ob as jej
rozvern štípnul do zade ku, což mlo
stejné následky, jako kdyby k tomuto úkonu použil
klešt zvané štípa ky.
V i nové dob skeptický je naproti tomu v kraji psobící kapelník jednoho hudebního tlesa, kterému na
jedné církevní slavnosti zakázali hrát skladbu, ve které
se vyskytuje ponkud zavádjící text „Já jsem ráda, že jí
mám...“ a taková cenzura prý za bolševika nebyla. Pocit
absolutního štstí chybí i sokolským organizacím v okolí, nkteré jsou za lenny v OS a jiné zase ne, z ehož
vzniká ur itá nevraživost, což pro nikoho ale není nic
nového. Rovnž skute nost, že mnozí pesto, že pracují
v kapitalizmu, jsou odmováni jako za socializmu, k
nadšení pro tržní hospodáství nepispívá. Ani Evropská
unie tu není - i pes dotace do zemdlství plynoucí –
píliš oblíbena, to od té doby, co zakázala, aby rum, který rumem není, byl ozna ován jako rum.
Ale dnes - jako ve stedovku - ve vsi platí, že a luterán nebo katolík, kulak nebo komunista, když hoí nkomu stodola, tak hasí všichni, a to je moc dobe.
Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com)
Ilustrace: Ivan Plíhal
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Turmmuseum Pro všechny
hledající v Oetzu alternativní program byla jist nezapomenutelná nedlní návštva místního - ped
nkolika lety nov zízeného –
Turmmusea a jeho prohlídka
s panem editelem osobn. O
tomto muzeu více v dubnovém
zVstník 2017.
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strašpytl sice po p edpov di sn hových
p ehán k na letošní svatodušní víkend svou
ú ast na tradi ním sokolském setkání v tyrolském Oetzu od ekla, ty ale skute n nikdo nepostrádal. I bez nich se zde již tradi n sešlo
n kolik set ú astník .

Táborák Akce plánované na sobotu se sice
pro mokrou louku na Piburku musely o den posunout, táborák ale díky zmodernizovanému – navíc
mobilnímu - ohništi vyšel a
v relativním teple pod
mraky (d raz na slovo relativní) se kolem nho
dalo sedt až do pozdních noních hodin.

Sokolská lípa Bohužel asi nejsmutnjší zážitek byl pohled na pahýl sokolské lípy Ludmily,
dar lenky Sokola Pankrác, zasazené na behu eky Áchy
v roce 2014. Bhem letošní svatodušních svátk se strom stal
obtí neznámého vandala.
Píští setkání v Oetzu – u píležitosti 133.
výroí úmrtí zakladatele Sokola Miroslava
Tyrše - se bude konat 3.-5. ervna 2017.
Organizuje Sokolská župa Rakouská.

Závodivé hry Sluníko se v nedli nakonec
peci jen ukázalo, takže volejbalový turnaj i
další soutživé hry pro dosplé i dti jakožto
bh kolem Piburského jezera mohly probhnout podle plánu.

in memoriam
Dipl. Ing. JiĜí Georg Nováþek
* 22. Ĝíjna 1927, VídeĖ
† 30. þervence 2016, tamtéž
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Ze sokolských jednot
americkém manýru - bowling a golfový turnaj.
SouFástí oslav byla též beach party s diskotékou a banket s narozeninovým dortem, sice
bez 120 svíFek, zato se znakem Sokolfestu
2016.

SokolFest
u pĜíležitosti 120. výroþí
založení Sokola USA
Sokol USA, oficielnB Slovak
Gymnastic Union Sokol (nezamBCovat s organizací American Sokol) letos v Dervenci
oslavil 120 let od svého založení v roce 1896
v New Yorku.

Oficielní Fást oslav na sportovním stadionu v Pittburgu zahájil v sobotu, 2.
Fervence starosta Sokola USA Joseph
Bielecki (foto). NáslednH byly pEedvedeny sletové skladby.
Sokol USA je jednou z Flenských organizací
SvHtového svazu sokolstva, a tak zde o den
pozdHji, v nedHli, 3. Fervence, probHhla jeho
výroFní schGze. Jsme zvHdavi na její výsledky

Pod heslem Sletu Zdar! se u pEíležitosti tohoto
výroFí konal od 29. Fervna do 2. Fervence
v Pittsburgu/Pennsylvania XXVII. Sokolfest.
Hlavní dGraz byl bHhem oslav dán na sportovní
turnaje a events všeho druhu, poFínaje gymnastickými soutHžemi (ve vHkových kategoriích
Sokolettes, Sokolads, Juniors, Seniors a Masters), pEes volejbal, basketbal až po – v typicky

O své Finnosti (v letním vydání pochopitelnH obšírnH o letošním Sokolfestu) informuje Sokol
USA anglicky ve svém dvoumHsíFníku Sokol Times. Je k nalezení na webových stránkách
www. sokolusa.org.

Sokol na MČlníce versus nové stanovy ýOS
kteLí mají zajištovat informovanost tIchto voliJM.
Keská obec sokolská nedozírá, jak vyslanec šíLí

Od bratra Bohuslava Bubníka ze sokolské jednoty
Sokol na MIlníce, která v roce 2013 ukonJila své
Jlenství v Keské obci sokolské (viz zVIstník
3/2014), jsme obdrželi jeho otevLený dopis z 23.
Jervna 2016, adresovaný vyslancMm a delegátMm
letošního XI. sjezdu KOS. Dopis, jehož Jást zveLejNujeme, informuje o dalším vývoji událostí.

své materiály. Tito vyslanci se zodpovídají svému Jlenstvu a své župI, kterou byli zvoleni, a
vedení Keské obce sokolské tedy tuto informovanost nemMže ovlivnit.“
I kdyby z každé jednoty vidQl stanovy pTed jejich
schválením pouze jeden SlovQk, prostým výpoStem 1.200 lidí z jednot (viz Sasopis Sokol
03/2014) mínus 200 lidí (viz protokol z 19. února
2016) docházím k tomu, že se nQkde 1.000 lidí
seznámených se stanovami „ztratilo“. NQkdo tu
zjevnQ celé sokolské veTejnosti neTíká pravdu.

VOc: Svalování odpovOdnosti za nevolnictví
tOlocviPných jednot na vyslance
V rámci sporu o platnost vystoupení mQlnické
jednoty z ROS vedeného u Krajského soudu
v Praze, který v prvním stupni mQlnická jednota
vyhrála, Hana MouSková (starostka ROS, pozn.
red.) v úSastnickém výslechu 19. února 2016
doslova uvedla: „Jsem-li tázána, kolik JlenM
Keské obce sokolské vidIlo nové stanovy, tak
uvádím, že to bylo ca. 100-200 lidí, tedy pLedsednictvo plus výbor Keské obce sokolské i
vJetnI programových útvarM s tím, že výbor
Keské obce sokolské má asi 91 JlenM. CelkovI
má KOS 159.000 JlenM v tIlovýchovných jednotách.“ V rámci stejného výslechu dále uvedla:
„O upravených stanovách vIdIli samozLejmI
vyslanci, kteLí jsou odpovIdní svým voliJMm a

V souSasnosti se na mQ obracejí tQlocviSné jednoty i nQkteTí vyslanci. S velkým pTekvapením
zjišUuji, že jsou ze strany ústTedí ROS zcela neinformovaní o dVležitých skuteSnostech.
PTi aplikaci výše uvedeného právního výkladu
Hany MouSkové, který právní zástupci ROS prosazují hned v nQkolika soudních sporech, by odpovQdnost za tyto vzniklé škody byla pTisouzena
tQm vyslancVm, kteTí v rámci pTíslušné župy neprojednali zmQnu stanov ve všech sdružených
jednotách.
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V malém kruhu politické prominence, za pWítomnosti velvyslancX Yeské republiky a Slovenska, byla letos v únoru v MnichovZ odhalena
pamZtní deska na zdi pWed budovou v Arcisstraße, kde byla v záWí 1938
podepsána tzv. Mnichovská dohoda (mimochodem její oficielní název
zní „Smlouva mezi NZmeckem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií,
uzavWená v MnichovZ 29. záWí 1938“). V té dobZ tato budova sloužila coby „Führerbau“ Adolfovi Hitlerovi k reprezentativním ú[elXm, dnes v ní sídlí Vysoká škola múzických umZní.
10. bWezna desku pak ještZ u pWíležitosti své návštZvy v MnichovZ posvZtil
premiér Yeské republiky Bohuslav Sobotka spole[nZ s bavorským ministerským pWedsedou Horst Seehoferem. (Foto vpravo.)
HodnZ nenápadná sklenZná pamZtní deska nese v nZm[inZ, [eštinZ a slovenštinZ text: V této budov\ byla dne 29. zá]í 1938 podepsána „Mnichovská dohoda“, která vedla k rozbití ^eskoslovenské republiky.
Datum poWízení desky chybí. StejnZ jako autor [i poWizovatel díla. Tak na každého musí deska udZlat
dojem, že pro ní pWedlohu na po[íta[i narychlo na_ukala nZjaká sekretáWka z ministerstva. Aby se ten
pWíslove[ný vlk s prominutím nažral. Zbývá jen otázka, jaký velkolepý politický ú[el v tomto pWípadZ
svZtil tyto prostWedky...
Foto: dobová pohlednice, www.bayern.de, Generální konzulát ^R v Mnichov\

500 let

Reinheitsgebot

Pivovarníci i konzumenti si letos v dubnu pĜipomnČli 500. výroþí bavorského
zákona o þistotČ piva, podle kterého se mČlo pivo „v létČ jak v zimČ“ a „jak na
venkovČ tak ve mČstech“ vaĜit pouze z jeþmene, chmelu a vody.
Jubileum si ochotnČ vzali za své poĜadatelé všeho druhu a pĜed
slavnostmi, festivaly, konferencemi, semináĜi, soutČžemi a výstavami k pivním tématĤm se dá letos v NČmecku jen stČží zachránit.
Bezpochyby za shlédnutí stojí ta svého druhu výstava nejvČtší, a sice bavorská
zemská výstava Pivo v Bavorsku, která se koná od 29. dubna do 30. Ĝíjna v klášteĜe
Aldersbach nedaleko od Pasova.
PĜíští rok bude v Bavorsku bezpochyby klidnČjší: 2017 je rok dalšího 500. výroþí, a sice Lutherovy
bible. Vedle všech evangelíkĤ budou mít dĤvod k radosti i bavorští katolíci, muslimové, budhisti i
bezvČrci. Den pokání a modlitby 22. listopadu byl totiž pro pĜíští rok vyjímeþnČ vyhlášen státem
uznaným svátkem pracovního volna pro všechny.
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UKRAJINAȋͷȌ
Text pLednášky „Sláva a smMla Ukrajiny“ Karla Pokorného, starosty SKV Sokol München,
v mnichovské poboJce SpoleJnosti pro vIdy a umIní 8. dubna 2014 pLinášíme na pokraJování.
Sám ŠtÏpán Bandera byl v roce 1959 v MnichovÏ
zavraždÏn - pozdÏji na 12 let odsouzeným - agentem KGB Stašinským. Atentát se odehrál v chodbÏ
domu v Kreittmayrstraße, kde bydlel, jeho hrob (foto
vlevo dole) se nachází na místním hÒbitovÏ Waldfriedhof (pozn. redakce).

Pak se ale NÏmci dost divili, že když po vypuknutí
války proti SovÏtskému svazu dorazili do Lvova, tak
už tam našli Banderu i s jeho legií a kromÏ toho
bohužel i sedm tisíc mrtvých židÐ a komunistÐ a
zjistili, že se nacházejí v právÏ založené Ukrajinské
republice. Ti mrtví jim tolik nevadili, ta nová Ukrajina
ano. Tak vyzvali Banderu, aby jí zatím
zrušil, a pak že se uvidí. To Bandera
nechtÏl a tak ji zrušili sami a Banderu
poslali do koncentaÑního tábora Sachsenhausen, kde ho nechali až do té
doby, kdy už jim v Rusku teklo proklatÏ do bot. Už by asi brali i tu Ukrajinskou republiku, protože Banderu
propustili a nechali ho velet mezitím
vzniklé Ukrajinské povstalecké armádÏ, která si Ñasem zaÑala Òíkat banderovci. Moc si tím ale nepomohli,
protože Bandera už nebyl dnešní a
tak obrátil zbranÏ banderovcÐ proti
NÏmcÐm a bojoval proti nim, dokud se
nacházeli na území Ukrajiny, což už
ale nebylo moc dlouho. Ta jeho UPA také provádÏla - hlavnÏ na území VolynÏ, kterou zÒejmÏ
považovala za pováleÑnou Ukrajinu - etnickou
Ñistku, která spoÑívala v postÒílení asi tak padesáti
tisícÐ PolákÐ a ÒádovÏ podobného množství židÐ a
rudých partyzánÐ. BanderovcÐm se pÒipisuje i
zniÑení Ñeské obce Óeský Malín vÑetnÏ fyzické
likvidace jejích obyvatel, ale já osobnÏ se podle
dostupných materiálÐ pÒikláním k tomu, že to bylo
dílo NÏmcÐ a pomocných polských oddílÐ.

Bandera je minimálnÏ na západní UkrajinÏ považován za národního hrdinu, na vládÏ se podílející strana
Svoboda se považuje za nástupce
banderovcÐ. Banderovi bylo také postaveno mnoho pomníkÐ, Ukrajina
ale uzavÒela s Polskem dohodu, že
zapomenou na minulost, pomníky
byly poté strhávány, za prezidenta
JušÑenka pak opÏt obnoveny a tak
poÒád dokola. To je ale asi jeden
z nejmenších problémÐ souÑasné
Ukrajiny.
Horšími jsou ty špatné vlády, údÏsná
korupce, neefektivní státní správa,
faktická platební nechopnost a krymská krize. A asi
nejhorší je, že podle mého dojmu Ukrajina sice
dosáhla svobody, o kterou usilovala celá staletí a
za kterou Ukrajinci opravdu hrdinnÏ dávali život, ale
že ta svoboda je vlastnÏ zklamala, že to není to, co
chtÏli. Až teÕ zjišÖují, že svoboda je také svobodou
postarat se o sebe sám a že svoboda je i pro toho
druhého. Že si ji nárokuje každý, i když je tÒeba
Polák, žid nebo dokonce Rus, a že svoboda sice
umožÔuje mít vize, ale ty že musí být pÒece jen
podÒízeny realizmu aÖ již politickému tak i ekonomickému.

Když Bandera vidÏl, že na Rudou armádu, která
mezitím vystÒídala NÏmce, asi nemá, tak se v roce
1946 odebral pÒes Rakousko do americké zóny
NÏmecka, konkrétnÏ do Mnichova, kde žil pod
cizím jménem, protože se už nauÑil, že jeden nikdy
neví. Banderovci to ale na UkrajinÏ nevzdali, poÒád
se ještÏ Ñekalo na AmeriÑany a na tÒetí svÏtovou
válku. Byli samozÒejmÏ vystaveni útokÐm již zmínÏné Rudé armády, bylo ale až neuvÏÒitelné, že již
zcela zlikvidované oddíly banderovcÐ byly v krátké
dobÏ doplÔovány z místních obyvatel a byly opÏt
akceschopé. Nenávist k RusÐm musí být v tÏch
místech opravdu silná.

Co to konkrétnÏ pro Ukrajinu znamená? V mezinárodní politice tÒeba to, že nemá smysl se odvolávat
na mezinárodní právo, protože bez porušování mezinárodního práva by asi tento svÏt nemohl existovat. (TÒeba vyslání amerického bezpilotního letadla do Pakistánu, kde toto zniÑí nÏjakého teroristu,
vzbuzuje sice v celém civilizovaném svÏtÏ oprávnÏné sympatie, ale je to jedno z nejhrubších porušení mezinárodního práva rovnající se vyhlášení
války, protože právo nerozlišuje mezi dobrým a
špatným porušením zákona a souhlas s tím spravedlivým porušením – který v podstatÏ dává v uvedeném pÒípadÏ pravidelnÏ i pakistánská vláda neslaným nemastným protestem – že souhlas s
tím dobrým porušením práva likviduje samozÒejmÏ
sensibilitu k porušením problematiÑtÏjším jako bylo
tÒeba bombardování Jugoslávie, kde již musíme
hovoÒit o váleÑném zloÑinu.)

Zcela zlikvidováni byli banderovci až zaÑátkem – jsou i
názory, že až v polovinÏ –
padesátých let. NÏkteré oddíly se pokusily probít k AmeriÑanÐm, i na našem území proti nim byla nasazena
armáda. Byl o tom natoÑen i film, který jako obvykle
nemá s pravdou nic spoleÑného.

Ilustrace: plakát na film Št×pán Bandera - cena svobody

DokonØení pÙíštÚ
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Citáty a názory
Pro politiky je nebezpeĀné Ģíkat pravdu. Lidi by si pak mohli zvyknout na to, chtít
pravdu slyšet.
George Bernard Shaw

Zemi jsme nezdďdili po rodiĀích, jen jsme si ji vypĤjþili od svých dČtí.
Indiánské pĜísloví
ÿlovďk by mohl být rád, kdyby byl vzduch tak þistý jako pivo.
Richard von Weizsäcker
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