 GXEHQ
 þtVORURþQtN;9



URNYìURĀtDHPDQFLSDFHQDGUXKRX
 100 let republiky, 70 let od pádu demokracie, 50
let od pražského jara, všesokolský slet, všechno
megaudálosti, které budou v tomto roce sklo ovat
média v eské republice ve všech pádech. Proto
mohu s klidným svdomím i nadále pozorovat, jak se
ve zbytku svta rozdávají karty, urující podobu naší
civilizace v jednadvacátém století.
Petici požadující další nevystavování obrazu malíe
Balthuse Thérèse Dreaming, nebo tento
sexualizuje nedosplé, podepsalo 10.000
obyvatel New Yorku. Jsem z toho trochu
na vtvi, protože vtšina signatá této petice byly ženy. S osobami ženského pohlaví sdílím tuto planetu již mnohá desetiletí
a ml jsem je vždycky rád. Znám také starý axiom, že žádný chlap nemže ženské
duši stoprocentn porozumt, ale v souasnosti klesá moje porozumní tém
denn o pár procentních bod.
Ženy o rovnoprávnost bojovaly dlouho. Po
vítzném boji ale - teba v sou asné nmecké politice –
za ly postupn likvidovat muže. Tedy po pravd e eno,
pár si jich tam nechaly, drží je ale na vodítku a jen když
pani ka za vodítko zatahá, smjí štkat a oslavovat
úspchy matriarchátu. Jako teba odzbrojení Bundeswehru ministryní obrany nebo silné posílení nmecké
populace spolkovou kanclékou. Podobn tomu je v justici, kde se výpadek soudky , o potomstvo pe ujících,
projevuje pozvolnou absencí soudní.
Pro matriarchát neuspokojivá je zatím situace v pedstavenstvech akciových spole ností, ešená stanovováním
ženských kvót, ur ujících minimální po et žen v tchto
grémiích. O podobných kvótách se zatím nehovoí v
hornictví, odvozu odpadk nebo ištní kanál, kde se
zájem dam drží v pomrn úzkých mezích.
Takže ženy vytoužené rovnoprávnosti dosáhly, nicmén
se objevil další problém: sexuální obtžování. To je sice
záležitost stará jako lidstvo, kdyby pra lovk sexueln
neobtžoval pra lov ici, tak bychom zde dnes nebyli,
ale v sou asnosti za íná vadit. Nyní se ženy sexuáln
obtžované za ínají ozývat, což je záležitost asto až
úsmvná. Kdyby ml kup. prezident Kennedy sexuální

vztahy se všemi dámami, které to tvrdí, tak by nenašel
as na prezidentování a musel by žít o poznání déle.
Standartní sexuální obtžování za íná v útlé dosplosti
protagonistky. Pedstavený, kolega nebo - ve filmové
branži - režisér i producent, ji nutí k úkonm, které
dlat nechce, a když, tak s nkým jiným. Dalo by se o ekávat, že dáma takto sužovaná požádá o pomoc orgány
inné v trestním ízení, což se ale nestane. Ale jak léta
bží, obtžování pomalu ustává až skon í.
Dáma dostane jasnou hlavu a na píslušné
orgány se nyní se záležitostí obrátí - s tím,
že pichází opoždn, protože se díve bála
dsledk v podob šikany i ztráty zamstnání. Je to asi jako když šéf nutí zamstnance k protizákonné innosti a ten jí udlá,
protože nechce mít potíže. Když to praskne,
zavou oba, na rozdíl od pípadu pedešlého, kdy je potrestán jen jeden, a to
možná ješt nevinn. Nyní se - kvli této
možné konsekvenci - klepou všichni muži,
kteí mli kdy co do inní s njakou ženou,
a stále mén jich riskuje oslovit neznámou ženu nebo s
ní, nedej pánbh, zstat o samot.
Honbou na potenciální sexomaniaky se zabývá hnutí
#MeToo, které sdružuje ženy, které byly nkdy sexueln
obtžovány. Což jsou všechny, které nechtjí být out.
Aktivisté a aktivistky, pstující dosud mezipohlavní
vztahy ovené tisíciletími, se proto stále astji stahují
do anonymity svých smartphon, které jim všechno ušlé
virtuáln nahradí. Pokud vím, nereflektují ani na skandinávskou metodu, spo ívající ve vyplnní úedních
formulá, ve kterých dáma potvrdí partnerovi, že s ním
vstupuje do postele dobrovoln a že s tím spojené sexuální obtžování je ok. Takový podpis je ale bez notáského ovení bezcenný, takže na dlouhé lokte.
Celý problém sice pravdpodobn vyeší naši noví spoluob ané islámského vyznání, kteí se s pojmy emancipace a sexuální obtžování vyrovnávají velmi specificky, ale osobn bych pece jen preferoval ešení problému bez jejich podpory.

Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com)
Ilustrace: Eduard Demartini

Ze života jednoty
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Ivan Plíhal
V n mladý ilustrátor našeho asopisu (na fotografii vpravo z podzimu 2017) to
letos 10. b ezna dotáhl na dosti neuv itelnou osmdesátku.

ímž jednoznan vyvrátil výsledky posledních vdeckých výzkum, podle kterých již
malé množství požitého alkoholu znan zkracuje život. Abychom to vyjádili slovy
Saturnina: Pokud by tomu tak bylo, musel by Ivan zemít již jako dvouleté nemluvn.
Zdali Ivanovu mladou duši udržuje pobyt ve slunné Ligúrii,
kam se rozhodl ped více než patnácti lety vysthovat, pée jeho ženy
Ivany i nadje na každoroní výlet do Mnichova, spojený se vzpomínkami
na tch ptadvacet bujarých let zde strávených, se asi nedozvíme.
Ale možná, že se na nm jednoduše podepsala ta leta strávená v sokolské tlocvin, kde vždy patil ke snaživým cviencm. Což mu ale
nebránilo v tom, aby pítomným sestrám - se svým písloveným šarmem
- netvrdil, že tam dochází cviit jen kvli nim.
Pesto se domnívám, že se tu v Mnichov po Ivanovi stýská nejen tm
výše zmínným sestrám.
Jitka Scholz
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1. bĜezna 2018
V souvislosti s postupnou rekonstrukcí SudetonČmeckého domu na mnichovské Hochstraße
zde byl letos v bĜeznu zahájen provoz nové studovny knihovny Collegia Carolina.

Sokolská literatura, specielnČ historická sokolská periodika, je zde ale bohužel zastoupena
více ménČ jen útržkovitČ, a proto se knihovna
bude tČšit ze všech nabídek pĜírĤstkĤ.

Knihovna se svými 170.000 mediálními exempláĜi obsahuje nejvČtší specializovaný knižní
fond k dČjinám þeských zemí a Slovenska v západní EvropČ.

Kontakt: biblio.cc@extern.lrz-muenchen.de
www.collegium-carolinum.de

XVI. všesokolský slet
Praha 1.-6. þervence 2018
WƎĞĚďĢǎŶǉƉƌŽŐƌĂŵƐůĞƚŽǀĠŚŽƚǉĚŶĞ
neděle, 1. července
10:00 sletový průvod Prahou
14:00 mše v Chrámu svatého Víta
18:00 pódiová vystoupení, TD
19:00 slavnostní zahájení sletu
v Národním divadle, divadelní
představení Naši furianti
pondělí, 2. července
10:00 prohlídka budov ND
10,14,16:00 představení sokolských loutkových divadel, DK
14:00 pódiová vystoupení
18:00 pódiová vystoupení, TD
19:00 přehlídka pěveckých sborů,
Nová scéna ND
úterý, 3. července
10,14,16:00 představení sokolských loutkových divadel, DK

14:00 pódiová vystoupení
15:00 divadelní představení
souboru Podiva, Nová scéna ND
19:00 Sokol Gala: přehlídka
sokolských sportů, O2 Aréna
středa, 4. července
10:00 prohlídka budov ND
10,14,16:00 představení sokolských loutkových divadel, DK
14:00 pódiová vystoupení
15:00 pódiová přehlídka lidových
souborů, piazzetta ND
18:00 pódiová vystoupení, TD
19:00 přehlídka lidových souborů,
Nová scéna ND
21:00 generálka I. vystoupení
hromadných skladeb, Eden Aréna

čtvrtek, 5. července
14:00 generálka II. vystoupení
hromadných skladeb, Eden Aréna
14:00 pódiová vystoupení
21:00 I. program hromadných
skladeb, Eden Aréna
pátek, 6. července
14:00 II. program hromadných
skladeb a slavnostní zakončení
sletu, Eden Aréna
18:00 společenské setkání
účastníků na závěr XVI. všesokolského sletu s programem, TD
DK = Divadlo Kampa
ND = Národní divadlo
TD = Tyršův dům
www.sokol.eu

.UDMDQpYGREčJOREDOL]DFH
Praha, Národní muzeum 27.-28. záĜí 2018
Mezinárodní koordinaþní výbor zahraniþních ýechĤ
zve po dvou letech opt do Prahy na krajanskou konferenci, letos na téma krajané v dob globalizace.
Konference probhne ve tvrtek a v pátek 27. a 28. záí
v nové budov Národního muzea. Na programu budou, jak
jsme zvyklí, píspvky domácí i zahraniní, spoleenské
setkání, kulturní program a spolená návštva nkterých
pražských pamtihodností.
Poadatelé prosí o pihlášky aktivních i pasivních úastník
na adresu mir.krupicka@gmail.com pokud možno do ervna, aby mohli prbh setkání konkrétn plánovat. Dejte proto
také vdt svým pátelm, kteí mají o téma a obnovení starých a uzavení nových kontakt v Praze zájem, a se nás
sejde co nejvíce. Program konference bude posléze upesnn na adrese www.zahranicnicesi.com.
Za poadatele se na všechny tší
Miroslav Krupika, Praha
Ilustrace: Ivan Plíhal
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12. ervence 2017 jsme si pipomnli 125. výroí
založení první sokolské jednoty v Mnichov. Toto
datum se nám podailo zjistit díky nkolikaletým
archivním rešerším, na jejichž poátku stála
sestra Dagmar Evaldová ze Sokola Pražského a
její rodinná sokolská dokumentace.
Rodina její maminky byla totiž ped 2.
svtovou válkou aktivní práv v mnichovské sokolské jednot.
Pesné okolnosti svého prvního setkání se sestrou Evaldovou už si
nepamatuji. Vím jen, že to bylo bhem
slavnostního veera, který uspoádal
Sokol Pražský ve své sokolovn
v Žitné ulici na závr XIII. všesokolského sletu v roce 2000. Sestra
Evaldová tam pátrala po nkom z
Mnichova a do rukou jsem jí padla
zrovna já. U sebe doma totiž – v rámci generálního úklidu – ped asem vytídila historické sokolské podklady z doby pobytu jejích pedk v Mnichov a jejich p sobení ve zdejší sokolské jednot Slovan a zamýšlela je nkomu povolanému
pedat.
Ten ve!er jsem si ze slušnosti na lístek poznamenala její jméno a telefonní íslo s tím, že
se jí brzy ozvu. Lístek pak ale pozvolna, spolen
s její nabídkou, upadl v zapomnní. Jako novopeená sokolská jednatelka jsem tenkrát nerozlišovala záležitosti prospšné od tch pebytených a nechala si nar st pes hlavu bžnou
sokolskou agendu.

Asi o dva roky pozd"ji, vím jist, že to bylo jednoho sobotního veera, neb tyto se snad všude
na svt vyznaují nestravitelným televizním programem, u mne došlo k náhlému vnuknutí. A sice
zaít pátrat po historii Sokola v Mnichov. Horené úsilí nalézt v hromadách papír lístek s kontaktem na sestru Evaldovou bylo korunováno
úspchem a ješt tentýž veer jsem se s ní

mohla telefonicky domluvit na brzké návštv
v jejím byt v pražských Nuslích.
A u jedné návšt"vy u ní nez stalo. Bhem našich setkání jsem mohla pevzít ást jejích sokolských podklad , které se staly základem pozdjší
dokumentární výstavy o
historii eských spolk
v Mnichov ped 2. svtovou válkou, poádané
naší jednotou pod názvem „Umlci, krejí, diplomaté – Zapomenutí
#eši v Mnichov“ (viz
pozvánka vlevo dole).
Dozv"d"la jsem se od
ní ale i mnoho o sokolské historii její rodiny
ped 1. svtovou válkou,
o seznámení jejích rodi v roce 1923 bhem
XIII. turnfestu v Mnichov, kam pijel tatínek z
#eskoslovenska jako sokolský delegát, o dtství
stráveném v Košicích, kam dostal její tatínek
jmenování k tamnímu okresnímu soudu, o život
celé rodiny pro Sokol a následném pronásledování bhem 2. svtové války, které v roce 1943
vyvrcholilo popravou tatínka a jeho bratra.
Ale byly to i vzpomínky veselejší, kupíkladu
zážitky z jejího pobytu ve Spojených státech,
kam se sestra Evaldová dostala na nkolik msíc koncem 80. let minulého století jako peovatelka a souasn administrativní spolupracovnice
tehdy již bezmála stoleté bývalé náelnice #eské
obce sokolské Marie Provazníkové. Odtud také
sestra Evaldová domluvila aktivní úast cvienc
a cvienek z #eskoslovenska na - doposud
posledním - sletu zahraniního Sokola, který se
konal v roce 1990 v Paíži.
Sestra Evaldová stála u znovuobnovení #eskoslovenské obce sokolské koncem roku 1989,
zasloužila se jak o nové sokolské kroje, tak o poízení kopie Mánesova praporu Sokola Pražského. Dnes je stále aktivní nejen v Sokole Pražském, ale i v Scheinerov žup.
A že sestra Evaldová letos 31. bezna oslavila
své devadesáté narozeniny, pejeme jí do dalších
let, aby jí její elán ješt dlouho neopustil.
Jitka Scholz
Foto: Dagmar Evaldová zdraví sletový pr$vod u
Národního divadla (2012)


Å$ģæLMHSUH]LGHQW%HQHä´
Z historie

PĜed 70 lety se v Praze konal XI. všesokolský slet
P%vodn& jako velkolepá oslava obnovení Sokola po
2. sv&tové válce byl na 'erven 1948 plánován XI.
všesokolský slet v Praze. Namísto toho však ud&lal
symbolickou te'ku za slavným obdobím sokolské
organizace, které se po dobu 86 let da(ilo pojit obyvatelstvo )eskoslovenska v národním sebev&domí.
Snaha *eskoslovenské obce sokolské
po konci 2. sv+tové války uspíšit p,ípravy všesokolského sletu byla pochopitelná. Šesti vále-nými lety zdecimovaný
národ vkládal do sokolského hnutí
všechny nad+je na znovuobnovení demokracie v zemi a slet m+l být toho masovou demonstrací.
Proto rozhodl výbor .eské obce sokolské o konání sletu již v lét+ 1948,
velmi odvážné rozhodnutí za dva a p/l
roku zvládnout celou organizaci,
po-ínaje vypsáním sout+ží na prostná,
hudbu, p,ípravu sletových scén, nácvik, p,estavbu
Strahovského stadionu až po nelehké zásobování statisíc/ ú-astník/ sletu potravinami.

V roce 1946 m0l Sokol p1es milion 2len3 a nadšení
pro slet bylo masové. Po-et p,ihlášených cvi-ících
na podzim 1946 n+kolikanásobn+ p,evýšil kapacitu
sletišt+. „V únoru ovšem nadšení zhaslo. President,
který se podílel na založení státu a zastupoval národ
v dob+ okupace, nebyl již presidentem,“ píše tehdejší
ná-elnice .eské obce sokolské Marie Provazníková
v památníku XI. všesokolského sletu, který vyšel až
v exilu, v roce 1976 v Curychu.
Pro4 ale Sokol, který byl státotvornou organizací a za
okupace základem odboje proti nacizmu, p,ijal
komunistický pu- v únoru 1948 bez v+tšího odporu?
D/vody byly asi stejné jako u demokratických politických stran a konec konc/ u celého národa: ztráta
nejlepších lidí v odboji, cht+ná víra, že násilné politické konflikty jsou minulostí a že je možné i s
komunisty v -ele vytvo,it demokratickou spole-nost.
Komunistický pu4 tedy zastihl sokolskou organizaci
naprosto nep,ipravenou. Stejn+ jako ve všech podnicích, školách a ostatních ve,ejných organizacích
za-ly i v Sokole po Únoru vznikat ak-ní výbory, které
m+ly za úkol, ve ve,ejném život+ provád+t „o-istu“ a
„potla-ování reakce“. V praxi to znamenalo prov+rky

s následným odstran+ním nepohodlných lidí z vedoucích funkcí, vše pochopiteln+ bez právního základu.
.eskoslovenská obec sokolská sice ak-ní výbory
zrušila, komunisté je ale obratem nahradili tzv. sokolskou komisí Národní fronty, které p,edsedal horlivý
ze5 Klementa Gottwalda, Alexej .epi-ka.
Protože komunisté m6li na zdárném
pr/b+hu sletu enormní zájem, ponechali
v Sokole -inovníky, kte,í byly pro provedení sletu nepostradatelní. Pochopiteln+ si je po svém pohlídali a p,ípravu
na slet jim „zpest,ovali“ pravidelnými
výslechy a dalším zastrašováním.
Po politickém zvratu se -etné sokolské
jednoty rozhodly nácvik na slet zastavit
(což mimochodem vy,ešilo p/vodní
problém organizátor/ s p,ílišným množstvím cvi-ících) a americké a n+které
další zahrani-ní sokolské svazy (i když
ve východní Evrop+ jich po válce mnoho obnoveno
nebylo) z protestu odvolaly svou ú-ast.
XI. všesokolský slet nakonec sice po-tem ú-astník/
p,ed-il všechny p,edešlé, ale masovou demonstrací
na podporu demokracie v 7eskoslovensku, jak ho
národ i po Únoru stále vid8l, se nestal. Moc velký
již byl politický tlak, hlavn+ strach z tajné policie,
která b+hem sletu sledovala a zatýkala nejen sokolské
funkcioná,e, ale i ,adové cvi-ící v ubikacích, v šatnách, na se,adišti a v pr/vodu.

Na jediných masových projevech protikomunistického odporu nakonec m8ly zásluhu sokolské žákyn8, které po svém cvi2ení na sletovém stadionu
provolávaly slávu (bývalému) prezidentu Benešovi, a o n8kolik dní pozd8ji ú2astníci slavnostního sokolského pr/vodu, kte,í na vládní tribun+ na Starom+stském nám+stí demonstrativn+ ignorovali p,ítomnost prezidenta Gottwalda.
Bezprost9edn6 po skon4ení sletu již následoval obvyklý komunistický postup: perzekuce v/-i tisíc/m
sokol/, zatýkání a následná eliminace sokolské organizace v p/vodní podob+.
Dle dostupných materiál: zpracovala Jitka Scholz
Literatura:
Marie Provazníková: To byl Sokol (Mnichov 1988)

Citáty a názory
Žena, která si ostĢíhá vlasy, je pĜipravená na to, zmČnit celý svČt.
Coco Chanel

A víš, že jsem si toho tenkrát ani nevážil...?
Ivan Plíhal

A kdepak jsou ti Āervenokošiláci...?
František Josef I.

Tož demokracii bychom už mďli, teć ještČ nČjaké ty demokraty.
Tomáš Garrigue Masaryk
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zV6stník vychází t½ikrát do roka. Redakce: Jitka Scholz, jitkascholz@aol.com. Uzáv¾rka 14 dní p½ed termínem
vydání. Texty a fotografie jsou redak¿ní, pokud není jinak uvedeno. P½etisk je povolen s uvedením pramene.
Sport- und Kulturverein Sokol München e.V. (VR 18462), založen 4. dubna 2004, ¿len
Mezinárodního ¿eského klubu. Adresa: SKV Sokol München e.V., c/o Jitka Scholz, Wittelsbacherstr. 12, 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 ná¿elník) 089/512 99 339. Bankovní spojení:
Kreissparkasse München-Starnberg, IBAN: DE98 7025 0150 0360 4767 66, BIC: BYLADEM1KMS.
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