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� Pan Jacek �alek, svého �emesla poslanec polského 

parlamentu, údajn� navrhl zm�nu textu polské hymny 

„Jeszcze Polska nie zgin�ła“, a sice vyškrtnout z jed-

né její sloky slova „Bonaparte nám dal p�íklad, jak 

máme vít�zit“, a to proto, že Napoleon nakonec 

všechno prohrál, takže mít ho jako vzor je dost hlou-

pé. Nechci tvrdit, že hloupý je pan poslanec, z�ejm� 

jenom pot�eboval p�ipomenout svým voli��m - tak 

jako to ostatn� d�lají jeho kolegové po celém sv�t� – 

skute�nost, že n�jakého poslance mají, ale jeho 

výplod ur�it� není prototypem stát-

nické moudrosti. Nejenom, že vít�-

zit je možné se parádn� nau�it i od 

poraženého, t�eba vyvarováním se 

jeho kiks�, ale t�chto pár slov pol-

ské hymny má i dost spole�ného 

s ur�itou tragédií polských d�jin. 

Hymna se totiž p�vodn� jmenovala 

Mazurka Dabrowského, což byl 

polský generál velící polské legii, 

která spolu s Napoleonem šla od 

roku 1797 b�hem italského tažení 

od vít�zství k vít�zství. Napoleon jim za to slíbil 

obnovu polského státu, což sice nesplnil, ale Poláci 

mu i p�esto z�stali v�rní až do ho�kého konce.   

O mnoho lépe se nevedlo ani potomk�m Jana Sobies-

kého, jehož armáda zhruba sto let p�edtím zachránila 

Evropu p�ed islamizací - zde si ovšem nejsem jistý 

jestli to bylo dob�e, mohli jsme to mít už za sebou a 

již pár století vesele zvedat zadky k obloze a ne se na 

to dnes obtížn� p�ipravovat. Navíc bychom nevjížd�li 

do lidí s nákla�áky, protože by nás islám spolehliv� 

zbavil schopnosti je vyrobit. Ta spása Evropy se mi-

mochodem odehrála 1683 u Vídn� a evropské moc-

nosti se za svoji záchranu odvd��ily tím, že si p�íleži-

tostn� rozd�lily Polsko mezi sebou.  

Také polští hrdinové – a slovo hrdinové bych si do-

volil v tomto p�ípad� �íci dost nahlas - kte�í dobyli 

t�eba Monte Casino a dost tím urychlili pád tisícileté 

�íše, byli vít�znými mocnostmi odm�n�ni nejd�íve 

hezkými h�bitovy a posléze povále�ným odn�tím 

zna�né �ásti historického území. Je proto asi dob�e, 

pokud státní hymna i toto polské dilema – ob�tovat se 

a být posléze ob�tován - tak trochu reflektuje.  

V této souvislosti je zajímavá i píse� jiná, na základ� 

hymny polské vzniklá. V roce 1834 ji složil �esky pí-

šící Slovák Samo Tomášik a nazval ji Hej, Slováci. 

Píse� se stala hitem a na všeslovanském sjezdu v Pra-

ze roku 1848 i hymnou Slovan�, to již pod jménem 

Hej, Slované (viz str. 3). Následn� se stala i hymnou 

Sokola, což bylo rozhodnutí dobré, sokolské orga-

nizace rostly hlavn� ve slovanském sv�t� jak houby 

po dešti a slovanská vzájemnost slavila konjunkturu. 

Ta se ovšem po vzniku samostatných slovanských 

stát� ve st�ední Evrop� po-

m�rn� rychle m�nila v recesi, 

ale za to Sokol opravdu ne-

mohl. 	eši tehdy chvíli také 

koketovali s myšlenkou, p�ij-
mout skladbu za svoji státní 

hymnu, aby posléze z�stali 

p�ece jen šum�t po skalinách.  

V dev�tat�icátém p�ijal píse� 

nov� vzniklý Slovenský štát 

za hymnu svoji, ale to již 

op�t pod názvem Hej, Slová-

ci. Hej, Slované by k té dob� moc nepasovalo, vztah 

k 	ech�m se tenkrát p�átelstvím úpln� nazývat nedal 

a Poláci zrovna zabírali T�šínsko. Po roce 1945 se 

Slováci vrátili k blýskání nad Tatrou – z�ejm� jim to 

p�ipadalo seriózn�jší - a píse� se, již op�t jako Hej, 

Slované, stala v prvním nadšení hymnou Jugoslávie. 

Což také nebyla dlouhodob� vid�no p�íliš úsp�šná 

story a b�hem krvavého mizení zmín�ného státu v 

propadlišti d�jin musela hymna p�sobit i dost sm�šn�.  

Dnes z�stala slovanská vzájemnost i hymna tak tro-

chu na ocet, hrát a zpívat ji slyšíme jen v historických 

filmech, ani nevím, zdali se jí ješt� drží Sokol, ale ob-

chodní spole�nosti obvykle hymny nemívají.  

Je to n�jak i logické, slovanské �e�i sice ješt� žijí, ale 

evropští Slované se stále �ast�ji domlouvají zjedno-

dušenou angli�tinou a ve sjednocené Evrop� by hrom 

a peklo jakož i vzteky proti nám nem�ly mít místo.   

A naše vzteky proti Evrop� také ne. 

Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com) 

Ilustrace: Ivan Plíhal 
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Ze života jednoty 

�

�

������������	
��
���������	
��������	���


er�anská trasa pochodu Praha-Pr�ice, kterou naše jednota letos již po tinácté zajiš�ovala, není píliš 
frekventovaná. Po�et start� se pohybuje v rámci stovek, to v pom�ru k zhruba 20.000 každoro�ních 
ú�astník� pochodu není opravdu až tak moc. Trasa je totiž dost dlouhá; pes 50 kilometr� d�lí na startu 
pochodující od cíle v Pr�ici. Je to ale 50 krásných kilometr� – M�sí�ní údolí, osada Racek, Konopiš�ské 
údolí, zámek Konopišt�. Tady na hrázi zámeckého rybníka splývá naše trasa s trasou benešovskou, 
dále pak ob� vedou pes Vrchotovy Janovice do Pr�ice.  

Zajišt�ní trasy je samozejm� stejné jako u t�ch ostatních: zna�kování (viz foto), vstávání ve 4 hod. 
ráno, vybavení ú�astník� mapami a informacemi, inkaso startovného v závratné výši 40 K�, kontrola na 
Racku, posléze odzna�kování trasy a vyú�tování v Pr�ici. 

To všechno d�láme rádi, a když se v �er�anech ob�as setkáme s tím �i oným �tenáem zV�stníku, 
tak ješt� radši... 
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Text písnñ, ke které se vztahuje úvodník na stranñ 1: 

Hej, Slované
Hej, Slované, ještò naše 
slovanská óeô žije, 
pokud naše vòrné srdce 
pro náš národ bije. 
Žije, žije duch 
slovanský, 
bude žít na vòky. 
Hrom a peklo, marné vaše, 
proti nám jsou vzteky! 
 
Jazyka dar svòóil nám 
Bõh, 
Bõh náš hromovládný. 
Nesmí nám ho tedy vyrvat 
na tom svòtò žádný. 

I nechaö je tolik lidí, 
kolik ôertõ v svòtò. 
Bõh je s námi,  
kdo proti nám, kdo proti 
nám, toho Perun smete. 
 
I nechaö se též nad námi, 
hrozná bouóe vznese. 
Skála puká, dub se láme, 
zemò aö se tóese! 
My stojíme stále pevnò, 
jako stòny hradné. 
÷erná zem pohltí toho, 
kdo odstoupí zrádnò, 
kdo odstoupí zrádnò. 
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Z N�mecka 

BERLIN�2017 

Mezinárodní n�mecký turnfest  

&
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S problémem rozšíøené fyzické pasivity populace se poslední leta perou všechny „civilizované“ 
zemñ. Reklamou pro masový sport, který se snaží tomuto trendu ùelit, byl letošní berlínský turnfest. 
Ten dokázal, že masový sport skuteùnñ múže mít ve vhodných podmínkách svou budoucnost. 

Cviûilo se püed Braniborskou branou, na býehu Sprévy, pýed hlavním nádražím a na dalších 
místech po mþstþ, tancovalo se v parku pýed Spolkovým snþmem. Kdo šel okolo, mohl se pýidat a 
vyzkoušet, jaké to je.  

Celkový poûet aktivních úûastníkÿ tohoto podniku udává Deutscher Turnerbund 80.000, návštþv-
ník� podle údaje svazu 825.500, z toho 3.500 ze zahrani�í.  

Sportovalo se organizovan�. Stovky soutþží ve 24 sportovních disciplínách, 40.000 host� pýi 
zahajovacím ve�eru u Braniborské brány, 15.000 ve slavnostním pr�vodu. Ale ani masová cvi�ení 
nepýišla zkrátka. 6.000 ú�inkujících a 55.000 host� (v�etnþ paní kancléýky) pýi závþre�ném gala-
vystoupení v olympijském stadionu.  

A že sport skuteûn� nezná v�kové hranice, opþt dokázala Johanna 
Quaast (foto z televizního záznamu), video s jejímž cvi�ením již leta koluje – 
nejen - po sokolském internetu. Ve svých 92 letech byla nejstarší aktivní 
ú�astnicí letošního turnfestu a získala tu 5. místo ve vþkové kategorii 70 plus 
na bradlech. 

O historii turnfestú viz strana 5. 
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Z historie  

Turnvater Jahn a n�mecké turnfesty
Nñmecké tñlovýchovné hnutí má pøed Sokolem 
znaùný ùasový náskok. Bylo to totiž již v roce 
1810, když uùitel Friedrich Ludwig Jahn (1778-

1852), pozdñji zva-
ný Turnvater Jahn 
neboli otec tñlo-
výchovy, ve svém 
Nñmeckém svazu 
zaùal v Berlínñ s tñ-
locvikem.  

Není tedy divu, že motivace obou organizací 
provozovat tñlovýchovu byly v dobñ jejich vzni-
ku naprosto odlišné. Zatímco Sokol - o 50 let 
pozdñji - byl založen na idealistických zákla-
dech, za úùelem výchovy ùlovñka „ke zdravosti 
tñlesné, duševní a mravní“ jakožto ke zdravé-
mu národnímu sebevñdomí, byl púvodní cíl tur-
nerú ùistñ politický: osvobození a sjednocení 
Nñmecka bojem proti napoleonské nadvládñ a 
nñmecké šlechtñ, k ùemuž bylo potøeba fyzické 
zdatnosti.  

První n�mecký 
turnfest se ko-
nal osm let po 
Jahnovþ smrti, 
v roce 1860 v 
Coburgu. Byla 
to nejen spor-
tovní slavnost, 

ale - ve smyslu Turnvater Jahna - hlavnþ poli-
tická demonstrace. Francie byla sice poražena, 
ale sjednocení Nþmecka stále ještþ v nedo-
hlednu. 

Již o rok pozd�ji, v roce 1861, se konal nþ-
mecký turnfest �íslo dvþ, a sice v Berlínþ, u 
pýíležitosti 50. výro�í zýízení prvního nþmecké-

ho cvi�ištþ Hasenheide. Pýi té pýíležitosti zde 
byl položen základní kámen pro Jahn�v pom-
ník, bronzovou sochu o výšce �tyý metr� (viz 
dobová fotografie), který pýe�kal 2. svþtovou 
válku témþý bez úhony a stojí tu dodnes.  

Od té doby do letošního léta se konalo na 
území Nþmecka 43 celonárodních turnfest�, 
v r�zných mþstech, v r�zných �asových inter-
valech, s r�zným posláním.  

V dob� národního socialismu sloužily turn-
festy pýedevším politické propagandþ. Tak ku-
pýíkladu pýi celonþmeckém turnfestu ve Vrati-
slavi 1938 financovalo ministerstvo propa-
gandy ú�ast desetitisíc� sudetských Nþmc� 
coby krajan� mimo ýíši, aby je s rafinovanou 
dramaturgií zabudovalo do programu turnfestu 
a tím mediálnþ pýipravilo zábor Sudet. 

Do roku 1933 byly turnfesty po ýadþ ýímsky 
�íslované. Po 2. svþtové válce za�ala Nþmec-
ká demokratická republika s �íslováním svých 
turnfest� od jedni�ky, oproti tomu Spolková 
republika po válce již od �íslování upustila.  

V Mnichov� se celonþmecký turnfest konal 
doposud týikrát: 1923 (foto: cvi�ení žen na The-
resienwiese, mimocho-
dem známé jako místo 
konání Oktoberfestu) na-
po�ítal 1,3 milión� ú�ast-
ník�, mezi nimi i �etné 
návštþvníky z �eskoslo-
venska a nejednoho zá-
stupce Sokola. Podruhé v roce 1958 a napo-
sledy roku 1998, tenkrát v  olympijském areálu 
za ú�asti 100.000 návštþvník�. Pamþtní nápisy 

pýipomínající tyto a další his-
torické události lze najít na 
zdech vchodu do mnichovské 
radnice (foto vlevo). Pokud 
tento právþ není kv�li probí-

hající rekonstrukci uzavýen (stav srpen 2017). 

Od znovusjednocení N�mecka v roce 1990 
se turnfesty konají ve �tyýletých intervalech 
pod názvem „Deutsches Turnfest“, od roku 
2005 s pýídavkem „mezinárodní“.

Püíští turnfest organizuje za �tyýi roky, 12.-16. 
kvþtna 2021, Lipsko a jistþ se bude tþšit na 
�etnou zahrani�ní ú�ast, i z �eské republiky. 
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Z historie 
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K d�jinám t�lovýchovy v �eských zemích pat�í 

bezesporu i k�es�anská sportovní organizace 

Orel. Její jméno bylo koncem 19. století zvoleno 

možná trochu neš�astn�, a to nejen proto, že 

z n�j zrovna �iší snaha konkurovat Sokolu, teh-

dy nejv�tší t�lovýchovné slovanské organizaci. 

Tento pták byl v dob� vzniku Orla symbolem 

Rakouska-Uherska i n�mecké �íše. (I v p�ípad�, 

že byl orel p�evzat jako symbol svatého Václava, 

m�že si orelský laik klást otázku, pro� se orga-

nizace nejmenuje Orlice...) 

19. století bylo stoletím 

spolk�. Tak za�ly kolem 

roku 1850, jako reakce na 

protikatolické nálady 

v �eských zemích, vznikat 

katolické spolky, svazy a 

sdružení. P�i nich, obzvlášt� p�i d�lnických 

katolických spolcích na Morav�, se pod vlivem 

rozvoje t�lovýchovy konce století etablovaly 

t�locvi�né odbory, paraleln� vznikaly též odbory 

k�es�ansko-sociálního �i katolického Sokola. 

Ur�it p�esné datum vzniku jednotného Orla je 

problematické, nebo� vznikal postupn� zakládá-

ním a slu�ováním lokálních katolických spolk�. 

Samotná organizace považuje za rok založení 

rok 1909, kdy se sjednotil název a vzniklo �ádné 

jednotné vedení organizace na Morav� a provi-

zorní v �echách. O rok pozd�ji vznikl jako 

st�ešní organizace Svaz Orla pro království �es-

ké, byl dohodnut jednotný kroj a k�es�ansko-so-

ciální i katolické sokolské jednoty byly p�em�-

n�ny na jednoty Orla. 

Reakce nekatolického obyvatelstva �ech a 

Moravy na založení a aktivity Orla byla zna�n� 

odmítavá, byla mu vy�ítána podpora Rakousko-

Uherska a negativní postoj k husitství. Orel 

z tehdejšího pohledu „t�íštil národ“. Tak byl 

sou�ástí nejedné orelské knihovny i „archiv ne-

p�átelských útok�“, který obsahoval publikova-

né protiorelské �lánky a posm�šné ilustrace.  

�eská obec sokolská zaujala sv�j odmítavý po-

stoj v��i Orlu v roce 1910 rezolucí, v které zfor-

mulovala ideový rozpor s touto organizací. Vy-

�ítala jí „zneužívání zásad a cit� náboženských 

k ú�el�m nenáboženským“. 

Pod heslem Co katolík to orel, s podporou kato-

lické církve organizace rychle mohutn�la. V 

dob� první republiky byl Orel se zhruba 35.000 

�leny sice s velkým odstupem, ale p�esto druhou 

nejv�tší sportovní organizací v �eskoslovensku.  

Po po�átcích cvi�ení v najatých sálech, prová-

zených masivní neochotou pronajímatel� dávat 

své místnosti Orlu k dispozici, musely orelské 

jednoty, p�edevším na venkov�, p�istoupit ke 

stavb� orloven. T�ch si ale Orel dlouho neužil, 

po válce propadl jeho majetek ve prosp�ch So-

kola.  

V Praze se cvi�ilo kup�íkladu v Jubilejním do-

m� v Dejvicích (dnešní Dejvické divadlo - viz 

foto), v kterém se po válce konaly p�edstavení 

loutkového divadla dejvického Sokola, aby byla 

t�locvi�na posléze – pod správou OPBH – pone-

chána na pospas 

�ád�ní dejvických 

uli�ník�. V dob� 

normalizace t�lo-

cvi�na fungovala 

jako „agita�ní 

st�edisko“ pro za-

sedání KS� a 

uli�ních výbor� dalších, s Národní frontou kon-

formních organizací. 

Nejv�tšími demonstracemi Orla byly dva vý-

znamné slety: mezinárodní slet roku 1922 v 

Brn� a Svatováclavské dny orelstva 1929 v Pra-

ze (vzpomínky ú�astníka viz následující strana). 

III. orelský slet v Praze 1939, který m�l být sle-

tem všech katolických Slovan�, se již nekonal.  

Orel se za okupace postupn� zapojil do odboje 

a �elil zatýkání svých p�íslušník�. V listopadu 

1941 vydalo policejní �editelství v Brn� zákaz 

�innosti Orla na Morav�, v �echách byl Orel 

ú�edn� rozpušt�n v zá�í 1942 a jeho majetek 

zabaven. B�hem 2. sv�tové války padlo p�es 

300 �len� Orla, jehož �leny byli i parašutisté 

Josef Bublík a Jan Kubiš, kte�í v roce 1942 

provedli atentát na Reinharda Heydricha. 

Orel, který byl v roce 1990 obnoven, má 

v sou�asné dob� 17.000 �len� v 250 jednotách a 

23 župách. Tiskovým orgánem je m�sí�ník Orel. 
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V srpnu roku 1929 uspo�ádal �eský Orel mezinárodní slet orl� v Praze. 

Chorvatský františkán Fra Leonardo �uturi� z Bosny byl jedním ze zahrani�ních 

ú�astník� sletu.  

Kapitola z jeho práv� zve�ejn�né autobiografie, kterou p�inášíme v p�ekladu, je 

autentickým dokumentem události, ale i nervózní atmosféry, panující v mezi-

vále�né Praze. 

Foto: výzva sletového odboru Chorvatského orelského svazu k ú�asti na meziná-

rodním sletu orl� v Praze 

 

Má cesta do Prahy na slet orlů 
V roce 1929 slavili �eši významné jubileum 

svého patrona svatého Václava. Aby v liberál-

ním �eskoslovensku vynikl katolický charak-

ter tohoto výro�í, zorganizovala �eská obec 

orl� ten rok mezinárodní slet orl�, na který 

pozvala všechny evropské katolické t�locvi�né 

spolky, tím i chorvatský Orao. 

Já coby bývalý aktivní orel jsem m�l velké 

p�ání se této velkolepé manifestace pokroko-

vého katolického smýšlení zú�astnit. Když 

jsem si obstaral pot�ebné povolení od p�edsta-

veného, vzal jsem s sebou Stipo Trogrli�e, 

�lena naší fary, který byl mezi námi jediným 

jugoslávským sedlákem. Z Bosny nás jelo 

dvanáct františkán�, všichni hlavn� proto, aby 

poznali sv�t.  

Ze Záh�ebu byli vypraveny dva zvláštní vlaky 

s mužskými i ženskými �leny Oraa, ale i dal-

šími ú�astníky. Do Prahy p�es Víde� jsme do-

razili zve�era. Byli jsme p�ijati velkolep� a po-

chodovali jsme v dvojstupech ulicemi tohoto 

velkom�sta do p�ipravených ubytoven. 

B�hem svého pobytu jsme ale mohli pozorovat 

velké sobectví a materialismus �ech�, kte�í se 

v pohostinstvích a obchodech snažili využít 

naší neznalosti. V Praze by bylo možné koupit 

zboží, které bylo lacin�jší než u nás, bylo by 

ale obtížné je dostat p�es hranice. 

Samotné orelské slavnosti (pr�vody, r�zné 

podniky, sout�že, masová cvi�ení na velkých 

stadionech) byly velkolepou událostí. Posta�í 

když �eknu, že se hlavního sletového dne na 

stadionu zú�astnilo 100.000 divák� a 10.000 

cvi�ících. Pr�trž mra�en sice ze stadionu vy-

hnala hodn� divák�, ale orelští veteráni pro-

vedli svá cvi�ení až do konce. Hlavní slavnosti 

se zú�astnil osobn� i liberál nejv�tší, prezident 

republiky Masaryk. 

Je pochopitelné, že tato katolická manifestace 

byla �eským liberál�m trnem v oku. Ve snaze 

zabránit úsp�chu našeho sletu zorganizovali 

své podniky husité, Sokol i volnomyšlenká�i. 

Naše velké katolické sebev�domí je vy-

provokovalo natolik, že se nejednou pokoušeli 

katolické ú�astníky sletu fyzicky napadnout. 

Ale katolická pozitivní myšlenka byla siln�jší. 

Jugoslávský srbský režim – jako p�ítel liberál-

ního �eského režimu – nepovolil, aby Chorva-

té jeli do Prahy jako Chorvaté, ale pouze jako 

Jugoslávci. A sm�li jsme nosit jen jugosláv-

skou vlajku. 

Jak v Praze, tak i po cest�, jsme zažili radostné 

i veselé chvíle, my fará�i jsme tvo�ili p�íjem-

nou spole�nost. Ze zlaté Prahy jsme si p�ivezli 

mnoho vzpomínek a dojm�. Na b�ehu Vltavy 

jsme vid�li stromy, které za poslední zimy, 

která byla v celé Evrop� jakož i u nás tak straš-

livá, že teplota klesla pod -32o C, zmrzly a roz-

padly se.  

V �eskoslovensku i v ostatních zemích, kte-

rými jsme projížd�li, jsme 

vid�li hodn� pokroku. P�esto 

z�stala našemu srdci – by� 

zaostalá – Bosna nejblíže. 

Vlastní hrouda, vlastní 

vzduch, vlastní krev. 

[Fra Leonardo �uturi�: Auto-

biografija, Fojnica 2016, S. 

125-6] 

P�eklad: Jozo Džambo/Jitka Scholz 
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Citáty a názory 

K �emu je mi chytrý mobil,  když mi volají samí blbci?  
Z karikatury Pavla Kantorka 

Neodvažuji se komentovat volbu Macrona jako nového francouzského prezidenta.  

Le� zdá se to být muž pohledný a vzd�laný. Našince však udivují dv� v�ci – za prvé, že je tak velmi 

mlád, sotva kolem �ty�icítky, a za druhé, že jeho cho� je o 24 let starší. Uvažme: o celých dvacet 

�ty�i rok� jeho seniorkou! Kam to asi b�hem výkonu jeho odpov�dného ú�adu m�že vést?  

V�stník Sokola Sydney 

Šíp vyst�elený lu�ištníkem m�že zabít  pouze jediného �lov�ka. Obratná pomluva však, 

vypušt�ná bystrým nep�ítelem, m�že zni�it království i s králem. 

Indický filozof 
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