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 Vypráv la mi jednou v práci jedna kolegyn , že se
z n jakého dvodu pihlásila do zaízení jménem
fitness centrum. Pl roku tam tahala jakási závaží a za
tu dobu se jí nepodailo s nikým promluvit jediné

privátní slovo. Sám to mohu potvrdit, chodím hrát
squash do sportovní haly, jejíž ástí je také jedna novodobá muírna, a tam spolu lidé také tém  nemluví.

V souasných sokolských organizacích se posilovny
bu nevyskytují nebo se jejich frekventanti nezúastnili letošního všesokolského sletu. Již pi sletovém prvodu, jehož úžasná atmosféra
byla skoro cítit ve vzduchu a opakovan strhávala i pihlížející, by tito byli
asto domovem n kde v Šanghaji a nem li ani páru, o co jde, a pravd podobn i pekvapen zjišovali, že krom
kontakt virtuálních existují mezi lidmi
ješt kontakty osobní. Opticky to skuten vypadalo (vím, že je to v souasnosti nepravd podobné), že - hlavn
u mimopražských žup a jednot – po
pražských ulicích pochodují lidé, které
skuten n co spojuje a kteí jsou rádi,
že jsou spolu v Praze a že se neoslovují
brate a sestro jenom z tradice. Skoro
mi pišlo líto, že ze sokolské nomenklatury nikdo
nepeskoil svj stín a nepotvrdil naší jednot , že k
tomu ke všemu také patí, a to v podob pozvánky,
stailo by – v rámci nulových náklad - na naší e-mailovou adresu.
Apropos nomenklatura a prominenti: Ti tam také byli,
na estné tribun , ze které prvod pozdravovali.
Prezidet republiky sice jako obvykle zazáil svojí nepítomností, asi op t otevíral n kde studánky (je
velké sucho), ale jeho místo tentokrát úsp šn vyplnil
- lehce znaven zdravící - zástupce Zahraniní obce
sokolské. Osobn m trochu iritoval jakýsi kn z,
stojící vedle starostky. Sokol bývával apolitickou a
nenáboženskou organizací. Jinak bylo obsazení
obvyklé. Každopádn byl ale nejen prvod, ale samozejm i následné pedvedení sletových skladeb

ped plným stadionem velkým úsp chem i t ch na
estné tribun stojících.
Ono možná není tak úpln negativní, že Sokol momentáln vedou vlastn nesokolové a jimi dosazení
úedníci, tedy pokud se jim podaí vytvoit pevné
organizaní a ekonomické struktury pi zachování
jakési takési demokracie a transparentnosti. Na tomto
základ by pak bylo možné definovat i Sokol navazující na dív jší ideové tradice, kterým se íkalo
vlastenectví apod. Termín sice z módy vyšlý, který je
ale možné nahradit slovy jako soudržnost,
nesobeckost nebo pro m za m teba i
národní hrdost, - zde by ovšem bylo nutné
si pohlídat, aby bylo na co být hrdý. Zatím
chyb jící personální vybavení pro tento
trochu sisyfovský úkol by mohlo vzejít
práv z t ch v prvodu pochodujících,
kteí to všechno na lokální úrovni možná
už vytvoili.
Taková mohutná organizace by v budoucnu mohla být k lecemus dobrá, hlavn
pokud se kolem nás odehrají rzná - ped
nedávnem ješt nemyslitelná – katastrofická scenária. Teba pokud - díky
všelijakým Britm nebo Italm nebo Trumpm skuten nepežije Evropská unie, tak se položí karty
na stl a bude se ešit otázka, kdo to všechno zaplatí.
Pak budou zejm zem Visegrádské tyky první,
kdo tento spolek opustí, a vzhledem k tomu, že tyto
zem nedisponují vlastním prmyslem a vlastn ani
sob stanou ekonomikou a také vzhledem k tomu, že
ve dvou z t chto zemích reáln existuje lehká diktatura, by se celý vývoj nemusel zastavit ani ped jednotlivými státy.
Pak by m la silná, demokraticky orientovaná a nadregionální organizace cenu zlata. M la by ji i pokud
k niemu takovému nedojde, v což doufám.
Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com)
Ilustrace: Ivan Plíhal

Ze života jednoty
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Již po þtrnácté letos spoluorganizovala naše jednota pochod PrahaPrþice, tentokrát s rekordním
poþtem 251 úþastníkĤ na trase
ýerþany–Prþice, dlouhé 49 km.
Ani ostatní trasy pochodu si nemohly na nezájem pochodující veĜejnosti stČžovat. Pochodu se letos
zúþastnilo celkem 24.000 úþastníkĤ, kteĜí si mohli vybrat ze šestnácti tras v délce od 23 do 70 km.
ýíslo 24.000 je nejvyšší od roku 1983 a svČdþí o neklesající popularitČ a magické pĜitažlivosti této
události a možná také o tom, že pĜibývá tČch, kteĜí cestování prstem po mapČ þi pohodlný výlet
motorovým vozidlem mČní za turistické škrpály. Jeden z nich je již desetiletí symbolem akce.
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nedČle, 1.7.2018


Ulice 28. Ĝíjna v 8 hodin ráno...

DFRVHGČORRGYČKRGLQ\SR]GČML
1)Pózování pro fotografa...

2)JeštČ rychle
zavolat domĤ.
3)Zamávat divákĤm u kavárny Slávie... 



 
4)Zatleskat muzice. A vĤbec všem,
kdo byli v Praze rádi pĜi tom.







V centru Prahy, na Senovážném námČstí 2 s výhledem na JindĜišskou vČž, je sídlo knihovny þeského
a slovenského samizdatu a exilové literatury Libri Prohibiti. Jedná se o jedinou soukromou veĜejnČ
pĜístupnou knihovnu v ýeské republice.
Když si JiĜí Gruntorád poþátkem 70. let minulého století sedal k psacímu stroji, aby naĢukal 14 kopií
tenkrát zakázané Seifertovy sbírky Morový sloup, urþitČ netušil, že se toto
dílo stane základním kamenem k nejvČtší sbírce samizdatu na svČtČ. K jejímu
vytvoĜení potĜeboval JiĜí Gruntorád (na snímku vlevo s vČstníkem amerického Sokola) nČkolik desítek let, nejprve jako vydavatel ilegální edice Popelnice, v které vyšlo bČhem let 1978 až 1989 na 120 samizdatových titulĤ, od
roku 1990 jako Ĝeditel sbírky a dnešní knihovny Libri Prohibiti.
Fond Libri Prohibiti dnes obsahuje na 45.000 mediálních exempláĜĤ, knihy, þasopisy, zvukové
nahrávky, videa, a jako jeden z pČti þeských sbírek byl – díky své jedineþnosti - zanesen do
celosvČtového registru programu UNESCO Memory of the World (PamČĢ svČta).
Knihovna je pĜístupna veĜejnosti od pondČlí do þtvrtka odpoledne,
vedle toho poĜádá ve svých prostorách veĜejnČ pĜístupné kulturní
akce, literární veþery, pĜednášky, výstavy (momentálnČ je tu ke
shlédnutí výstava fotografií Bohumila Dobrovolského: Praha 21.
srpen 1968 – Okupanti v ulicích Prahy), promítání filmĤ apod.

Cóöúç¸ãʍ¼ÕÚ¸ã
Knihovna Libri Prohibiti hledá staré þeské a slovenské knihy, noviny, þasopisy, obČžníky, vČstníky
a další tiskoviny s þeskou a slovenskou tématikou vydávané mimo ýeskoslovensko.

ǤǤ 
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Historie þeských a moravských zemí byla po staletí provázena uprchlickými
vlnami pĜed neprávem a perzekucí pro rozdílné náboženské þi politické smýšlení.
Poþínaje obdobím po bitvČ na Bílé hoĜe pĜes 1. a 2 svČtovou válku až k masovému
útČku pĜed komunistickými represáliemi po únoru 1948. Další emigraþní vlny
následovaly po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
Pro mnoho z tisícĤ tČchto novodobých uprchlíkĤ, nalézajících se v provizorních
podmínkách uprchlických táborĤ v NČmecku, Rakousku a Itálii, by byly zaþátky
v novém svČtČ mnohem obtížnČjší bez pomoci humanitárních organizací. Mnichov
byl sídlem dvou z nich: evropského zastoupení Amerického fondu pro þeskoslovenské uprchlíky AFCR a ýeskoslovenské kanceláĜe pro kulturu a vČdu.
Foto: AFCR

Americký fond pro þeskoslovenské uprchlíky AFCR
Organizace AFCR vznikla v USA na jaĜe 1948,
bezprostĜednČ po protestu tehdejšího stálého
þeskoslovenského vyslance u Spojených národĤ,
dr. Jána Papánka, proti komunistickému pĜevratu.
A z iniciativy právČ tohoto diplomata (pozdČji
prezidentem Václavem Havlem vyznamenaného
Ĝádem T. G. Masaryka 1. tĜídy), vznikl Fond jako
pomoc pro ýechoslováky, masovČ prchajících po
„VítČzném únoru“ ze zemČ. Fond fungoval nejen
s podporou ýechĤ a SlovákĤ, žijících v Americe,
AmeriþanĤ s þeskými koĜeny þi lidí sympatizujících s touto zemí. Mezi tisíci sponzory byli i
prominentní ameriþtí politici a osobnosti jako
kupĜ. Eleanor Roosevelt, Dorothy Thompson þi
Marcia Davenport.
AFCR mČl sídlo v New Yorku, své hlavní evropské zastoupení otevĜela v roce 1949 v mnichovské Reichenbachstraße. BČhem dalších let
vznikly pak ještČ asi dva tucty kanceláĜí AFCR po

NČmecku, ve Vídni, Salzburku a v dalších evropských i mimoevropských mČstech. Do roku 1950
uprchlo dle údajĤ organizace z ýeskoslovenska
na 10.000 osob, které potĜebovaly stĜechu nad
hlavou, být zásobeny potravinami, obleþením,
zajištČny lékaĜsky i pĜekladatelskou službou a
potĜebovaly pomoc pĜi vyĜizování formalit pro
odchod do dalších zemí. O to vše se AFCR
prostĜednictvím svých pracovníkĤ starala.
PĜi další uprchlické vlnČ po srpnu 1968, jejíž
poþet pĜesáhl 100.000 osob, se již Fond neobešel
bez podpory vlády Spojených státĤ. A od 70. let
minulého století podporoval i uprchlíky z dalších
zemí Evropy a Asie.
Dnes fond funguje pod názvem the American
Fund for Czech and Slovak Leadership Studies a
vČnuje se projektĤm pro studenty z ýeské a Slovenské republiky.

ýeskoslovenská kanceláĜ pro kulturu a vČdu
K jednomu z prvních spontánních projevĤ solidarity s þeskoslovenskými uprchlíky po srpnu 1968
- v podobČ velké finanþní sbírky - došlo na
záĜijovém Frankfurtském knižním veletrhu, z které vyšlo nČkolik set tisíc marek.
A právČ z této þástky byla zpoþátku financována
iniciativa þeských NČmcĤ, kteĜí v MnichovČ koncem záĜí 1968 založili ýeskoslovenskou kanceláĜ
pro kulturu a vČdu (Das Tschechoslowakische
Büro für Kultur und Wissenschaft). KanceláĜ se
orientovala na pomoc þeskoslovenským uprchlíkĤm z umČleckých oborĤ.

V jejím pĜedsednictvu sedČli jak nČmeþtí, tak
þeští intelektuálové, kanceláĜ, jejíž adresa byla
Marienplatz 1, našla podporovatele v soukromých osobách, ale i organizacích (kupĜ. v nakladatelství Bertelsmann a západonČmeckém PENClubu), vyplácela finanþní podporu, platila obleþení, jazykové kurzy, zprostĜedkovávala lékaĜskou pomoc, pracovní místa, povolení k pobytu
a pomáhala získat visa do dalších zemí. PrávČ
s její pomocí se dostal do zámoĜí kupĜ. spisovatel
Josef Škvorecký.
KanceláĜ ukonþila svou þinnost v létČ 1969.

Hubert F. Schweitzer proti bezpráví
Jak jedna ruská kulka zmČní lidský život
„21. srpen 1968 – den, který zmnil život všech
obyvatel naší vlasti“ zaznlo ondyno z televizního
poutae na jednu z nekonené ady historických
dokumentací vysílaných letos eskou televizí. Ale
nebyli to jen „obyvatelé naší vlasti“, jak dokazuje
životní p íbh mnichovského umlce Huberta F.
Schweitzera.
Politické uvoln ní v dob pražského jara p ineslo nejen možnost vycestování do dosud nepoznané ciziny, uvoln ná atmosféra naopak také lákala k cest do eskoslovenska „cizince“. Mezi nimi je i tehdy
dvacetiletý Hubert Franz Schweitzer ze švábského Ulmu, který Prahu poznal již p ed dv ma lety b hem krátké
návšt vy p i školním výlet do východní Evropy.
Mimo to z Prahy pocházela jeho maminka, která
byla po válce ze Žižkova vyst hována do
N mecka. Byla pvodem z rodiny Stowasser a možná práv z této rodinné
v tve pramení Hubertv um lecký talent.
Uvoln nou situaci v eskoslovensku
Hubert uchopí jako p íležitost seznámit se
s rodnou zemí své maminky osobn , s její
kulturou a obyvatelstvem.
V úterý, 20. srpna 1968 se dvacetiletý
Hubert F. Schweitzer bez zlé p edtuchy
vydává na cestu do Prahy. Chce se zapsat ke
studiu um ní na místní akademii. Jede vlakem,
p es Norimberk a Domažlice. Hranice p ejíždí vlak
eskoslovenských státních drah odpoledne, odtud
už se sune do Prahy jenom krokem.
Hned druhý den v Praze má v plánu se p ihlásit
na cizinecké policii. Je 21. srpen 1968 a na ú ad už
nedorazí. Další m síce stráví v eskoslovensku
nep ihlášen – a sice na
lžku
fakultní
kliniky
s prost eleným b ichem
kulkou z ruské automatické pistole. Ta ho skolila
p i marném pokusu uniknout do vchodu domu
v ulici Anny Letenské (na
snímku vpravo o ty icet
let pozd ji tamtéž) nedaleko od budovy eskoslovenského rozhlasu...
Když je po tech m sících z nemocnice propušt n, je bohatší nejen o trauma, které ho bude
provázet celý život, o pocit vd nosti k muži, který
ho toho 21. srpna naložil do svého auta a na cest
do nemocnice p išel sám o život, je bohatší o celoživotního p ítele v osob léka e, který mu v pražské

nemocnici zachránil život. Ale došel již tehdy k
poznání, na jak tenkém vlásku lidský život visí a
jakým sm rem se chce v život dát.
Um ní nakonec vystuduje v Mnichov
a v Berlín , k n mu si p ibere ekonomii a
politické v dy, aby v roce 1992 založil v
Mnichov odbornou výtvarnou školu. Ale
to už mu je dávno jasné, kde je jeho
poslání: V boji proti násilí, válce, nespravedlnosti a za smí ení.
Angažuje se v Mezinárodní spolenosti
pro lidská práva a po pádu železné opony
i svým svérazn -osobitým zpsobem: Na
Václavském nám stí upozoruje na osud svj i
osud rodiny své matky s transparentem kolem krku
a varuje p ed následky násilí.
Pravideln na Den lidských práv po ádá s žáky
své um lecké školy výstavu „Obrazy proti násilí“. A
tím násilím myslí agresivitu všeho druhu.
Ale spravedlnosti, za kterou Hubert Franz
Schweitzer celý život bojuje, se nedoká.
Alespo ne od eských ú ad. Když
v roce 2010 požádá podle zákona .
203/2005 Sb. Ministerstvo vnitra eské
republiky o jednorázové odškodn ní za
svou invaliditu, je jeho žádost ministerstvem shledaná „zjevn právn nep ípustnou“. Na poskytnutí odškodn ní „za
zran ní p íslušníkem n které z okupaních armád“ mají totiž
nárok pouze obané eské
republiky.
Neboli: Právní stát po esku.
Jitka Scholz
Foto: privat (3), internet (1), autorka
(1)

Pozvánka
SKV Sokol Mnichov a SVU Německo
zvou na slavnostní hudební večer u příležitosti
100. výročí založení Československé republiky

Na þaj u Emy Destinové
PONDĚLÍ, 5. LISTOPADU 2018, 19.30 UHR
PASINGER FABRIK, MÜNCHEN
Hudební retrospektiva života slavné primadony
zlaté éry gramofonových desek.
Iris Marie Kotzian (soprán), Ernst M. Friedrich (klavír) a Christoph Weber (doprovází slovem)
představí „božskou Emu“ a úseky jejího pestrého života v hudebně-scénickém světle.
Se skladbami Giacomo Pucciniho, Paula Linckeho, Richarda Strausse, Walthera Kollo,
Bedřicha Smetany, Paula Wedekinda, Antonína Dvořáka, Emy Destinové, Leo Blecha a
dalších.
Vstup volný
Rezervace na adrese: svu-brd-media@gmx.de
Ema Destinová (1878-1930)
Její podobizna zdobí dvoutisícikorunovou bankovku, v soutěži o Největšího Čecha obsadila
26. (mezi ženami 3.) místo, její jméno nese umělecká nadace v Londýně, mezinárodní
pěvecká soutěž a je po ní pojmenována jedna planetka mezi Zemí a Marsem. Svět ji dodnes
vnímá jako jeden z největších dramatických sopránů 20. století, pro Čechy je mimo to
zosobněním českého vlastenectví.
Své mezinárodní renomé získala jako členka Drážďanské dvorní opery, berlínské Státní opery
a Metropolitní opery v New Yorku. Vystupovala v Bayreuthu, Londýně, Vídni, Paříži, byla
čestnou členkou Národního divadla v Praze a komorní zpěvačkou při pruském císařském
dvoře. K jejím velkým obdivovatelům patřil totiž německý císař Vilém II.
Během své kariéry ztvárnila na světových operních scénách téměř stovku rolí. Zpívala po
boku Enrica Carusa, sklízela úspěchy s rolemi od Ruggero Leoncavallo a Giacomo Pucciniho,
pod taktovkou Arturo Toscaniniho, v dílech Richarda Strausse, Arturo Rubinsteina, Bedřicha
Smetany…


Komponovala a psala básně.
7

Citáty a názory
Kadý Ālovďk by se mďl pokusit, udČlat svým životem svČt o maliþko lepším.
Malý lord Fauntleroy

Život je nespravedlivý, ale ne vždy v tvĤj neprospČch.
John F. Kennedy

Nevylévej špinavou vodu, dokud nemáš þistou.
Irské pĜísloví
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zVstník vychází tikrát do roka. Redakce: Jitka Scholz, jitkascholz@aol.com. Uzávrka 14 dní ped termínem

vydání. Texty a fotografie jsou redakní, pokud není jinak uvedeno. Petisk 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 náelník) 089/512 99 339. Bankovní spojení:
Kreissparkasse München-Starnberg, IBAN: DE98 7025 0150 0360 4767 66, BIC: BYLADEM1KMS.
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