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� V uplynulém roce se nám n�jak rozmnožila plošná 
lidová hlasování, plebiscity zvaná. Nápadné p�itom je, že 
po každém takovém plebiscitu dochází k podstatnému 
zhoršení záležitosti, o které lid zrovna rozhodoval.  

Osobn� jsem zkušenost s n��ím plebiscitu vzdálen� po-
dobným ud�lal jen jednou. Bylo to na sokolské sch�zi, 
které jsem p�edsedal a na které se jeden bratr� choval 
nepat�i�n� až hulvátsky. Vyzval jsem ho, aby sch�zi o-
pustil, což odmítl. Taková situace má mnoho �ešení a já 
jsem ve své rozvernosti nezvolil ani jedno, ale – 
v bláhovém p�esv�d�ení o jednozna�nosti situace – po-
žádal p�ítomné, aby odchod onoho bratra ze 
scény odhlasovali. K mému zd�šení se toho 
tvá�í v tvá� onomu bratrovi nikdo neodvážil a 
ruce z�staly dole. Vzniklá situace pro m� pak 
znamenala ztrátu tvá�e, ve finále spojenou i 
s odchodem z jednoty, a to jenom následkem 
vlastního diletantismu. Už tenkrát jsem m�l 
v�d�t, že p�enechat v kritických situacích 
rozhodování davu je záležitost sebevražedná.  

Normáln� bych se o tom ani nezmi�oval, 
kdyby m� nedávno nenapodobil jistý pan Cameron, teh-
dy bytem Downing Street 10. Ten položil davu, v tomto 
p�ípad� britskému, otázku, na kterou byla odpov�� – jak 
se domníval – jasná. Ale to se také p�kn� splet´. Nepo-
chopil totiž, že o p�edm�tu otázky – Evropské unii – je 
informovanost v�tšiny Brit� (podobn� jako Francouz�, 
Ital�, Polák�, �ech� nebo �ek�) zna�n� omezená, že na 
unii sice nadávají, ale jenom tak, aby �e� nestála. Protože 
jejich pov�domost o v�ci kon�í u toho, že jim t�eba unie 
nedovolí nazývat špeká�ky z pilin špeká�ky. A na zákla-
d� této neinformovanosti zvolí dotázaní podle nálady 
sebev�tší hloupost, i když se touto posléze t�eba sami 
zlikvidují.  

Chyby v jednání s davem jsou tak staré jako lidstvo sa-
mo. Kdyby t�eba biblický Pilát ukázal zbi�ovanému 
Ježíšovi zadní vrátka a �ekl mu: „Koukej vypadnout a a	 
už t� v Jeruzalém� nevidím“, tak nemusel být vlá�en 
d�jinami. Ale to ne, pan Pilát se cht�l zalíbit židovskému 
davu, a tak s ním causu Ježíš konzultoval. Aniž by uvá-
žil, že dav humanity neznající si od soub�žn� probíha-
jícího svátku Pesach slibuje n�jakou tu „ek�n“ a že tako-
vé uk�ižování zna�n� oživí monotónnost náboženských 
oslav.  

Jist�, existuje i pár borc�, kterým dav žere z ruky. Jed-
ním z nich byl jistý Goebels, kterému v berlínském spor-
tovním paláci dav odsouhlasil p�em�nu N�mecka v hro-
madu trosek prost�ednictvím totální války. Zpravidla je 
ale dav ne�ízenou st�elou, která budí dojem, že se skládá 
pouze z hlupák�, ale tak tomu není. Hlupákem je dav ja-
ko celek, jeho složky mohou být jednotliv� tém�� nor-
mální. P�íkladn� dav student� protestujících na Staro-
máku proti hlav� státu je – p�estože se asi skládá z lidí 
s pom�rn� vysokým IQ – bohužel davem blbcem, proto-
že takové v�ci se v demokracii �eší volbami a ne pou-

li�ním pok�ikem, který m�že být preziden-
tovi ukradený.  

Ono je to skute�n� tak, že a	 se jedná o prvo-
májový pr�vod nebo demonstraci homose-
xuál�, vždycky je tam ta blbost obsažená, 
ovšem blbost, která m�že ve svých d�sled-
cích – a to je skute�n� neuv��itelné – p�inést i 
pozitivní výsledky. Je to trochu kací�ské, ale 
možná, že budeme jednou vd��ni za Evropu 
bez Británie. A možná, že bylo nutné srovnat 
nejd�íve tisíciletou �íši se zemí, aby pak na 

jejím míst� mohl vzniknout ten nejlepší stát, jaký kdy na 
n�mecké p�d� existoval. A že by bez kiksu pontského 
Piláta možná nevzniklo k�es	anství, které v porovnání 
s náboženstvími ostatními není tak úpln� nejhorší. Tím 
pádem by o Vánocích na Staromáku nestál váno�ní 
strom, ale h�ímal by tam Perun nebo by tam dokonce 
stálo zlaté tele. I když to pravd�podobn� ne moc dlouho. 

Takže te� už jen chybí, aby se ukázalo, že Donald 
Trump p�edvedl voli��m b�hem své volební kampan� 
ten nejlepší herecký výkon, jaký jsme kdy vid�li. Aby 
posléze – k úžasu celého sv�ta – dokázal nemožné a 
p�inesl �ínské joby zpátky do USA a mír do Sýrie, aby 
vy�ešil otázku p�ist�hovalectví a k tomu obnovil rovno-
právnost muž� v��i ženám. Pak by opravdu nezbylo než 
hlasit� provolat: „Moudrost zástup� – maskovaná jako 
blbost - budiž požehnána.“ 

Hezké váno�ní svátky a nový rok ve znamení moudrého 
rozumu p�eje 

Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com) 

Foto: horská ovce v tyrolském Ötztalu



Ze života jednoty 
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SKV OPEN 2016�
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Kuželká^skými esy obsazený letošní 12. ro_ník SKV Open m`l 
nep^íliš p^ekvapivého vít`ze: Zden`k Fajkus posbíral b`hem 
náro_né sout`že bezkonkuren_ních 158 boda, na druhém míst` 
následován Jitkou Šolcovou s 86 body. O n`co slabší formu 
prokázal vít`z lobského ro_níku, Karel Svoboda, který s 76 body 
obsadil 3. místo a _tvrtý byl s 62 body Nikola Scheufler. 
Letos se turnaje zú_astnilo 17 hrá_a, p^i_emž n`kte^í z nich se pro 
totální vy_erpání finálního pózování pro fotografa nezú_astnili.

 

Kuželková liga 2016 
 

K o n e � n é  p o � a n í  a  b o d y  

1. Svoboda, Karel 268 
2. Syrovátka, Karel 210 
3.  Krajcrová, Draha 179 
4. Pokorný, Karel 160 
5. Cach, Ji^í 159 

6.  Jermá^, Marcel 129 
7.  Fajkus, Zden`k 128 
8.  Scheufler, Nikola 114 
9.  Šolcová, Jitka  89 
10. Scheuflerová, Barbara 80 

11. Pokorný, Dušan 65 
12. Fajkusová, Blanka 59 
13. Hübnerová, Ivana 54 
14. Jiránková, Alena 43 
13. Soumar, Roman 20 

 
Nový bodovací systém v kuželkové lize 2017 
Od ledna 2017 je bodování v naší kuželkové lize následující: Jako doposud boduje prvních osm míst.  
Ke zm`n` dochází u prvních t^í umíst`ní: za 1. místo je 10 boda, za druhé 9 a za t^etí 8 boda. 

 
XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 
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Ve vstupní hale vinohradské sokolovny stojí bron-
zová socha Miroslava Tyrše, a to na stejném místc 
jako pded sedmdesáti lety, když jsem do ní vstu-
poval jako malý adept aktivní úeasti na sokolském 
sletc 1948. Ta se sice realizovala, byla ale na dlou-
há léta ta poslední. Vzhledem k tomu, že jsem 
z vinohradského Sokola nikdy nevystoupil a nebyl z 
ncj kupodivu ani nikdy vyloueen, vycházím z toho, 
že jsem navštívil letos v listopadu svoji matedskou 
jednotu, jejímž elenem (pdinejmenším emocionál-
ním) jsem dodnes.  

Naše návšt`va se uskute_nila u p^íležitosti „pra-
covního p^edvedení sletových skladeb“, které bu-
dou k vid`ní na XVI. sokolském slet` 2018, na sle-
t`, který - jak jsem hluboce p^esv`d_en - tentokrát 
tím posledním nebude.  

Ve velké t`locvi_n` m` zpo_átku dojmula ohromná 
tabule s nápisem SKV LOVE (viz foto vpravo), ale 

jak jsem rychle zjistil, nejednalo 
se o vyznání lásky naší mni-
chovské jednot`. Tak jsem ut^el 
zarosené o_i a v`noval se sledo-
vání p^edvád`ných skladeb, což 
bylo dob^e.  

Aktuální sletové skladby jsou skute_n` profesio-
náln` dokonalé, a tak byl záv`re_ný dík starostky 
fOS autoram více než zasloužený. Pro m` osobn` 
v nich sice trochu chybí znázorn`ní minulého i 
sou_asného poslání Sokola jako je t^eba moderní a 

pozitivní patriotismus, ale doba 
je už p^ece jen jiná, možná že 
by to ani nebylo dob^e.  

Na slet se ale t`ším a se mnou 
u_it` nejen všichni ú_astníci vi-
nohradské "p^edvád`_ky".  

Karel Pokorný, starosta SKV Sokol Mnichov 
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Krajanská konference 2016 
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Po dvou letech probghla 
v Praze, opgt v prostorách 
nové budovy Národního mu-
zea, krajanská konference, 
zorganizovaná Mezinárodním 
koordinahním výborem za-

hranihních iechj. Na konferenci se sjelo na sto 
úhastníkj a u kehnického pultu se vystkídalo pkes 
dvacet referentj s více méng velmi osobním pojetím 
letošního tématu „krajané a problém identity“. 

Starosta naší jednoty, Karel Pokorný (foto vpravo), 
plispml k uvedenému tématu plíspmvkem, ve kterém 
se zabýval nejen identitou národní, ale i novou iden-
titou evropskou, to v protikladu se vznikající a stále 
aktuálnmjší paralelní evropskou spolennosti, jejímž 
hodnotovým základem je náboženství zvané islám.  

Po uvedení nmkolika aspekto tohoto jevu konfronto-
val posluchane s názorem, že zatímco identity ev-
ropských národo je možné více ménm považovat za 
schopné vzájemné integrace, nelze totéž onekávat 

od spolennosti existující na základm islámském.  

Zabýval se i možnými alternativami lešení tohoto 
problému, jejichž pledpokladem je – pokud mají 
probmhnout v rámci právního státu – reformace 
islámu podobná náboženským reformacím evrop-
ským v minulosti. To by opmt zlejmm znamenalo 
vytvolení jakési evropské formy islámu, umožpující 
svým následovníkom plijmout postupnm identitu in-
tegrace schopnou.  

Pro takovou reformu 
chybí ale v sounasnosti 
jak síla, tak vole, a proto 
o nejbližším osudu Ev-
ropy rozhodne její obra-
nyschopnost, v nepos-
lední ladm pravdmpodob-
nm i ta z pozice síly, což 
opmt nemá nic spolenného se svobodou vyznání, 
protože vmtšina dnešních interpretací islámu není 
náboženská, ale ideologická. 
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U pÎíležitosti vernisáže pozdravili pÎítomné krajany a další návštÏvníky 
zástupci lokální pražské i celostátní kultury a politiky.
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Foto vlevo: Národní technické muzeum, KateHina Uksová�

Ze sokolských jednot�

in memoriam 

Ji�í Georg Jordán 

*  24. dubna 1938 
† 13. srpna 2016 

IJ KLMNLO PMQJRS PTU K LOVW JXYUVSL Z[\V[ ]S^_ ]J[`TPa ZbK\Lb `LJYcJLMVb UV\[JUV\ dJNJL\ eYRM[Pa
fYXP_ UV\[JUV\ dJNJLUNO fYXg hKbR\[UNO \ i\NJ V\NJKb UV\[JUV\ j\c[\PSkP_ JZRM UJNJLUNOl
mMnP\KPb SPSRSTVJ[ \ J[o\PSpTVJ[a \LM S NJPUV[YNVSKP_ N[SVSNl mJUSVML pL\VO QM`\SLM qMUNO JZRM
UJNJLUNO p\ QSQJ^T`PO pTULYcgl

m\XJULM`g iUQM UM U ]S^_Q KS`WLS K kM[KMPRS rstu X^S vYUJKbRc JUL\KTRc K wJUVPSRSl m\ UP_QNY UM
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Moje cesta k našim N�mc�m 
Vztah �ech� k N�mc�m byl po staletí pro-
blematický. Do dneška trvající vzájemné ne-
shody jsou �asto zavin�né na obou stranách 
pevn� zako�en�nými p�edsudky. K tomu bohu-
žel �ásti sudeton�meckých i �eských médií 
unikla skute�nost, že žijeme v moderním sv�t�, 
jehož výdobytky jsou mimo jiné 
nadhled a tolerance, a snaží se 
národnostní p�edsudky – p�inej-
menším u té zastrašené a tím leh-
ko manipulovatelné �ásti popula-
ce s relativním úsp�chem - upev-
�ovat.  

Že však lze na �esko-n�mecké 
vztahy pohlížet komplexn�, z jiné-
ho úhlu než z úhlu konfrontace a 
k�ivd staletí minulých, potvrzuje 
p�ednášková �ada, která v sou-
�asné dob� probíhá v Mnichov� 
pod názvem Moje cesta k našim 
N�mc�m. Ú�astní se jí �eští spisovatelé a um�l-
ci zvu�ných jmen, kte�í tematizují sv�j osobní 
pohled na sudetské N�mce, ale i N�mce obec-
n�. Po�adateli této �ady jsou kulturní referent 
pro �eské zem� p�i Spolku Adalberta Stiftera 
v Mnichov� ve spolupráci s �eském centrem 
Mnichov. �adu, která má živou odezvu, zahá-
jila v b�eznu p�ednáška s diskuzí s Radkou De-
nemarkovou, 13. �íjna vystoupil Jaroslav Rudiš 
a 30. listopadu Kate�ina Tu�ková. V p�íštím 
roce jsou plánovány další �ty�i ve�ery, mimo 
jiné s Ji�ím Padev�tem a Erikem Tabery. 

Název „Moje cesta k našim N�mc�m“ dala této 
�ad� stejnojmenná p�ednáška Milana Augus-
tina, historika, �editele Státního okresního ar-
chivu v Karlových Varech a šéfredaktora Hi-
storického sborníku Karlovarska, kterou pro-
nesl v Mnichov� v roce 2004. S jeho textem 
v plném zn�ní v nedávné dob� seznámil poslu-
cha�e i �eský rozhlas. 

Z eseje Milana Augustina p�inášíme vý�atek:  

RUHE SANFT! 

… Když jsem se narodil, Nzmci už v {echách 
nebyli. Zmizeli jako mlžný opar nad svými rod-
nými horami, témz| beze stopy. Hory osi|ely a po 
staletích tu opzt zavládlo ticho. Bylo však tak 
hluboké a nep|irozené, že spíše k|i}elo. Tehdy 

jsem ještz nevzdzl, že ta zemz k|i}í bolestí sa-
moty, že pole k|i}í touhou po obdzlání, louky po 
senose}i a ulice po známých tvá|ích. Já jsem ten 
randál ticha v~bec nechápal, netušil jsem, že 
jsme odsud bzhem dvou let vyvezli na t|i miliony 
Nzmc~ a že ta zemz nebyla na nikoho jiného 
zvyklá. Netušil jsem, že zemz, v níž jsem se já – 

{ech – narodil, je prosáklá nz-
mectvím až na mate}nou horninu. 

Poprvé jsem si to uvzdomil v 
jednom horkém létz, kdy jsem 
musel každý podve}er chodit na 
h|bitov a zalévat tam kvztiny na 
hrobz mého dzde}ka. Pocházel 
úplnz odjinud, zem|el však v 
pohrani}í. Fascinovala mne ona 
zvláštní h|bitovní atmosféra na-
plnzná klidem a mírem, a také 
}ímsi nekone}ným. Upoutaly mne 
náhrobky, vztšinou zanedbané, 
nzkteré dokonce svalené a zni-
}ené, a také data narození a 
úmrtí – mnohá z nich sahala do 

19. století! Náhrobky byly popsány takovým 
zvláštním ostrým hranatým písmem – vždy� víte. 
Pro mne to ovšem byly nerozluštitelné šifry z 
jiného svzta, hieroglyfy pradávných }eských 
(böhmisch) dzjin. Jen ten, kdo v životz nzco 
významného, doopravdického objevil, pochopí 
mou radost, s jakou jsem vyluštil sv~j první 
hieroglyf. Bylo to krátké a pro m~j život naprosto 
stzžejní Ruhe sanft!. Nemzl jsem pot|ebu pátrat 
po tom, co ta slova znamenají, nebylo pro} – od 
prvopo}átku jsem jejich smysl chápal naprosto 
p|esnz. 

Co jiného by Ruhe sanft! mohlo znamenat, než 
Ruhe sanft!? 

Až teprve o mnoho let pozdzji jsem p|i u}ení 
nzm}iny narazil na slovo „ruhen“. A jak vidím ve 
slovníku „ruhen“, ihned mi z hlubin pamzti 
vysko}ilo Ruhe sanft!. A najednou mi došlo – 
vždy� je to nzmecky! Vyryta do náhrobk~ byla 
slova Ruhe sanft tak p|irozená, že jsem je 
nepot|eboval p|ekládat, tak jako dítz bez 
slovníku rozumí své matce. Poprvé jsem si 
uvzdomil to spojení }eského s nzmeckým do 
}eského. Poprvé jsem pochopil rozdíl mezi slovy 
}eský (tschechisch) a }eský (böhmisch).  

Slova Ruhe sanft! jsem vždy pokládal za svou 
mate|štinu proto, že mz je nau}ila zemz, v níž 
jsem se narodil a kde jsem žil. Má zemz na mne 
mluvila tak, jak se to nau}ila od Nzmc~, jimž byla 
kdysi domovem. 



 

7 

UKRAJINA���� 

Text p�ednášky „Sláva a sm�la Ukrajiny“ Karla Pokorného, starosty SKV Sokol München, 
v mnichovské pobo�ce Spole�nosti pro v�dy a um�ní 8. dubna 2014 p�inášíme na pokra�ování.

To samoz�ejm� neznamená, že je Putinova anexe 
Krymu v po�ádku. Nikdo nem�že páchat zlo�in a 
hájit se tím, že ho páchají i jiní. Ale je to realita této 
planety a ani Bush ani Putin nikdy nestanou p�ed 
mezinárodním soudem v Haagu. Práv� realista 
dnes musí vid�t, že se severoatlantické spole�en-
ství s anexí Krymu dávno smí�ilo, že sice d�lá tro-
chu bububu, ale v podstat� to ml�ky schválilo. A 
hlavn�, že by to tak bylo i kdyby ruská expanze na 
Ukrajin� pokra�ovala, že politická západní podpora 
se již vy�erpala návšt�vou Quido Westerwelleho 
(n�m. minister zahrani�í – pozn red.) na Majdanu.  

Takže Ukrajina musí vycházet z toho, že se musí 
s Ruskem domluvit sama, že Krym je ztracený, ale 
že si Putin jako racionální �lov�k (to neznamená to 
samé jako dobrák) snad 
uv�domí, že ty statisíce 
penzist� s nataženou dlaní 
na Krymu by se mu anexí  
východní Ukrajiny zmnoho-
násobily. K tomu, aby byla 
Ukrajina akceptována jako 
partner, pot�ebuje rozumný 
parlament, jehož poslanci 
se neperou mezi sebou a 
nefackují noviná�e po re-
dakcích, a pot�ebuje i ro-
zumnou vládu. Možná, že 
sou�asná snaha oligarch� 
dostat se do politických 
funkcí není v�bec negativ-
ní, protože ti už mají na-
kradeno a pot�ebují ukra-
dené zajistit. To znamená 
pot�ebují stabilitu a asi by 
našli pro jednání s Rusy tu 
správnou �e�.  

Žádnou tragedií by nebyla 
ani Ukrajina jako neutrální 
zem� s federálním uspo�á-
dáním, které sice otevírá 
v�tší možnosti k rozd�lení zem�, ale ani to by 
v civilizovaném sv�t� nemusela být národní kata-
strofa. Je to ale bohužel závislé na ukrajinských 
voli�ích a ti se v minulosti nevyzna�ovali p�ílišnou 
prozíravostí. 

Ješt� problemati�t�jší je situace ekonomická. Zem� 
je na dn�, pot�ebovala by investice, ale to je zase 
takový problém. T�eba v �eské republice bylo také 
rozkradeno a následn�n� vytunelováno tém�� 
všechno a k tomu byly ješt� omezeny sociální jisto-
ty a práva zam�stnanc�. Národ sice brblal, ale ne-
revoltoval, a na to mají nadnárodní koncerny �uch. 
V takových zemích investují, což se také v �R stalo 

a vedlo k vyšší zam�stnanosti a ve finále i k rela-
tivní prosperit�. 

Na Ukrajin� je situace podobná, s tím rozdílem, že 
se tam revoltuje a to tradi�n� dost �asto, a tak nad-
národní kapitál nep�ichází a místní oligarchové vy-
d�lané peníze sm�rují mimo Ukrajinu. Zem� si mo-
mentáln� hodn� slibuje od EU, kam ale – i p�es 
všelijaké asocia�ní dohody – nem�že být p�ijata (te-
dy pokud by EU necht�la spáchat sebevraždu, což 
asi nechce ani n�mecká kanclé�ka, i když to na 
první pohled tak vypadá). Reformy nutné pro vstup 
do EU není možné provést, protože vláda, která by 
se o n� pokusila, by byla smetena. Až se tohle na 
Ukrajin� provalí, tak to bude samoz�ejm� mrzet 
hlavn� oligarchy, protože ti se už t�šili, jak budou 

krást evropské dotace. Je do-
cela možné, že se pak pokusí 
vytvo�it i n�jaký druh dikta-
tury, protože ta by byla vypo-
�itateln�jší a byla by asi 
akceptována jak západními, 
tak východními investory. Lu-
kašenko v B�lorusku s tím 
funguje docela dob�e a hodn� 
Ukrajinc� mu fandí. Jinak asi 
nezbyde nic jiného, než dále 
lavírovat mezi EU a Ruskem 
a pokusit se t�žit od obou, 
což je samoz�ejm� tanec na 
jícnu sopky. 

Trochu z toho jde smutek. 
Možná že znáte jednu písni�-
ku, je ruská a v té písni�ce 
umírá jamš�ik. Jamš�íci - to 
byli poš�áci, kte�í tam po t�ch 
pustinách jezdili s trojkou a 
rozváželi poštu. A ten jamš�ík 
se lou�í s kamarádem a jeho 
první v�ta je: „Ty taváryš mój 
n�papómni zla..“. To zname-
ná „nevzpomínej na zlo“, 

nebo „nevzpomínej na m� ve zlém“. A to je to zají-
mavé, že první, na co si v hodin� smrti vzpomene, 
je zlo, a to je trochu symptomatické i pro Ukrajinu. 
Že celá staletí dostávala jen zlo a ona to zlo pak 
n�kdy dávala dál, protože nic jiného nepoznala. 

Takže by bylo dob�e, kdyby se ten kruh už kone�n� 
p�erušil. A m�lo by to být v zájmu Ruska, EU i Spo-
jených stát�, již vzhledem k jejich v�tšímu a spole�-
nému problému, který se rodí ve východní Asii, a 
jehož konfliktní potenciál si zatím neumí nikdo ani 
p�edstavit. Proti n�mu je asi ukrajinský problém 
prkotina. 

Konec
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Citáty a názory 

Byl starý rok úsp��ný, t�� se na p�íští.  Byl to rok špatný, tak tím spíš. 

Albert Einstein 
 

Národ je spole�nost,  která se shoduje v iluzích o svých p�edcích a nenávisti ke svým 
soused�m. 

William Ralph Inge 
 
Voln� podle Járy Cimrmana:  Za pokladnou v samoobsluze Na m�stku: mindrák,              
za okénkem na hlavní pošt� v Jind�išské: mindrák, za pultem �eznictví v Podbab�: mindrák.           
U benzínové pumpy v Rozvadov� kone�n� vyjímka: za pultem dva midráci vedle sebe. 

návšt�vník �eska 
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