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� ...že jsme v Bavorsku m�li volby a že sociální 

demokracie tentokrát marn� �ekala na m�j hlas, který 

pravideln� dostávala od té doby, kdy jsem se sm�l 

poprvé v život� svobodných voleb zú�astnit. Dostá-

vala ho subjektivn� zasloužen�, protože pro m� byla 

symbolem N�mecka, jaké jsem se nau�il mít rád.  

Když se totiž v historii zem� d�lo n�co dobrého, byli 

„rudí Sozis“, jak se �len�m strany lidov� �íká, vždy u 

toho. T�eba u vzniku prvního demokratického státu 

na n�mecké p�d�, byli i u vzniku Freistaatu Bayern, 

který byl sice trochu rud�jší, ale v 

porovnání s bolševiky byl t�eba Kurt 

Eisner demokratem t�lem i duší, což 

dokazuje i to, že ho n�jaký prašt�ný 

hrab� zast�elil na cest� do parlamentu, 

kde se cht�l dobrovoln� vzdát funkce, 

což bolševici zpravidla ned�lají.  

Mimochodem „Freistaat Bayern“ 

p�ežil všelijaké nep�ízn� osudu a slavil 

letos na podzim 100 let od svého 

vzniku. Za Adolfa byli pak sociální 

demokraté jediní, kte�í hlasovali proti 

jeho zmoc�ovacím zákon�m, i když 

v�d�li, že na n� quasi p�ed parlamentem �eká gestapo, 

a k tomu pot�ebovali hodn� odvahy. A po válce to šlo 

ráz naráz, díky Brandtov� východní politice zakukali 

bolševici, díky Schmidtovi RAF a díky Schrödrovi – 

minimáln� v SRN - Busch ml. se svým slabomyslným 

iráckým tažením. Schröder sice trochu okrájel 

sociální stát, což ale nešlo jinak. N�mecku se tenkrát 

�íkalo nemocný muž Evropy a z tehdejších reforem 

žije mimochodem v�dma Merkel dodnes. Voli�i se za 

to všechno odvd��ili odpovídajícn� pr�m�rné náplni 

voli�ských hlav. A tak posledním hrdinským �inem 

této partaje byl její sebevražedný vstup do velké 

koalice a to p�esto, že v�d�la, že z objetí Angely se 

málokdo dostane živý. Ale zem� n�jakou vládu 

pot�ebovala, a tak do toho šli, aby se za pár let stali 

ukecanou, p�efeminizovanou stranou bez tvá�e.  

A tak se stalo, že i já nebožák volil CSU. Ta ruka, 

kterou jsem hodil hlasovací lístek do urny m� sice 

okamžit� za�ala brn�t, ale už bylo pozd�. CSU je totiž 

zkratka pro K�es�anskou sociální unii a k�es�anský 

znamená v Bavorsku katolický a katolický je pro m� 

bohužel synonymem pro stovky d�tí týraných a 

zneužívaných n�kterými jejich církevními pastý�i. Ti 

pastý�i mi m�žou být ukradeni, to jsou v�tšinou 

nemocné ob�ti celibátu, ale z t�ch jejich šéf�, všech 

t�ch prelát�, biskup� a kardinál� v�etn� toho jejich 

�ímského velitele, z t�ch jsem opravdu na v�tvi. Oni 

totiž po ob�asném odhalení toho svinstva neum�jí �íct 

to, co mimochodem p�ed pár sty lety 

bezvadn� v cause Jana Husa �íct um�li, a 

sice: „Exkomunikovat a vydat sv�tské 

spravedlnosti.“ Místo toho se kroutí jako 

nudle v band� a po�ád b�chví co 

analyzují, aniž by zjistili, že z toho jejich 

spolku mezitím vystoupil už i pánb�h. 

Co trochu nechápu je, že si to ty sta-

milióny opravdových - dobro a k�es�an-

skou lásku praktikujících - katolík� 

nechají líbit, a nepošlou je k �ertu nebo 

je alespo� nedonutí chodit n�jaký �as po 

kolenou. 

Na omluvu svého hlasovacího chování bych rád 

uvedl, že vycházím z toho, že CSU – p�es všechny ty 

k�íže visící v bavorských ve�ejných budovách - celou 

tu církev nebere tak úpln� vážn�, její šéf že je navíc 

chlap a ješt� k tomu heterosexuál, zjev to na n�mecké 

politické scén� pom�rn� neobvyklý. A pro m� je ta 

partaj jakási tém�� demokratická nárazová zóna mezi 

zelenými ekologickými poloteroristy a jim podob-

nými – pro zm�nu zprava p�icházejícími – dobrod�ji 

z AFD.  

Takže sorry, moji rudí brat�i, ale snad zase p�íšt�. A 

vzhledem k tomu, že jsou práv� Vánoce, tak po-

slechnu spasitele a pop�eji vám klid a mír a pokoj. 

Protože dobrou v�li - jak v��ím - stále ješt� máte. 

Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com)  

Foto: na podzim poražená májka v Aufkirchenu, Berg 

am Starnberger See   



Ze života jednoty  
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Letošní, již 14. rohník kuželkového turnaje mil pjekvapivého vítize. Stal se jím s 93 

body Jirka Cach, hímž potvrdil, že za svou pozici v první pklce 

ligové tabulky nevdihí náhodi ani své dobré docházkové morálce. 

Druhé místo ve finále obsadil se 77 body Karel Syrovátka, kterému 

se ani letos nepodajilo potvrdit svou roli favorita, 3. místo si po 

závirehném rozhozu zajistil Karel Pokorný (52 body), který tak na 

htvrté místo degradoval vítizku lolského rohníku Jitku Scholz se 

stejným pohtem bodk.  

 

Kuželková liga 2018 
 

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

1. Krajcrová, Draha 390 

2. Svoboda, Karel  350 

3.  Syrovátka, Karel 343 

4.  Scheufler, Nikola 278 

5.  Cach, Jijí 275 

6.  Scholz, Jitka 251 

7. Pokorný, Dušan 223 

8. Pokorný, Karel 210 

9. Scheuflerová, Barbara 162 

10. Jermáj, Marcel 104 

11. Hübnerová, Ivana 41 

12. Soumar, Roman 14

 

Koulíme každou první st�edu v m�síci (výjimka: 7. kv�ten) od 19 hodin v ASZ Altstadt, 

Sebastiansplatz 12.
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Z historie 

DĚKUJEME TI, PRVNÍ REPUBLIKO! 
�eskoslovenská republika a jihokarpatští Rusíni

Bmhem letošních oslav 100. výroní oesko-
slovenska se ve vmtšinm ppípadq zdqrazrovalo, 
že oeskoslovenská republika byla státem dvou 
státotvorných národq, oechq a Slovákq. Zapo-
mínalo se ppitom na tpetí národní státotvornou 
složku tohoto státu, na Rusíny, jejichž vlast, 
nazvanou versailleskými mírotvqrci „území jiho-
karpatských Rusínq“, byla na ppání samotných 
Rusínq ppipojena k oeskoslovensku.  

Byla to náhoda, ale náhoda šsastná, výjimetná 
v jejích strastiplných dujinách. Za její využití my, 
Rusíni, dukujeme zakla-
datelvm republiky, v první 
wadu jejímu prvnímu pre-
zidentu T. G. Masarykovi, 
jenž vynaložil maximum 
úsilí, aby pwesvudtil ví-
tuzné mocnosti v nutnosti 
pwipojení „kraje jihokar-
patských Rusínv“ k xes-
koslovensku. Kraj Rusínv 
nemul dosud ani jméno, 
dostal ho od vlády xSR v 
dokumentu týkajícím se 
jeho statutu, v Generálním statutu pro organi-
zaci a administraci Podkarpatské Rusi. Duku-
jeme za krásný název naší vlasti.  

Rusíni se ocitli v civilizatnu evropsky vyvinuté 
teskoslovenské spoletnosti, jež dosáhla svého 
vrcholu v národnu emancipatním procesu, vy-
tvowila vlastní stát, i když územnu dost zvláštní, 
nebos sjednotila twi rvzné národní celky se zcela 
odlišnou sociální a politickou strukturou. Odlesk 
pozitivní teské národní euforie a urychlený vý-
voj emancipatního procesu slovenského náro-
da padal i na rusínskou spoletnost, pomáhal jí 
pwekonávat staleté zaostávání. 

yeskoslovenská republika získala zanedba-
ný kraj, jehož obyvatelé, zvlášs venkov, existo-
vali na patriarchální úrovni. Vláda xSR musela 
urychlenu zaplnit tuto mezeru a konsolidovat 
pomury na Podkarpatské Rusi, sem poslat 
tisíce úwedníkv, vojákv, ale i lékawv, utitelv, pwí-
slušníkv divize xeskoslovenského terveného 
kwíže likvidujících nemoci zanechané válkou, 
zemumuwitv nadulujících bezzemkvm pvdu 

znárodnunou velkostatkáwvm, a také národo-
hospodáwv, ktewí utili rusínské gazdy moderní-
mu hospodawení a snažili se je zapojit do tržních 
vztahv a tím je zbavit nekalých praktik lichváwv. 
Jim patwí dík 40.000 nových gazdv.  

Tu pzdu se jim bohužel nepodawilo udržet na-
vždy, po roce 1939 ji museli tástetnu vrátit 
ma{arským grófvm, definitivnu jim ji vzal sovut-
ský kolchozní systém. xeskoslovenská admini-
strativa se soustwedila na wešení paltivých 
sociálních a hospodáwských otázek, rozvoji 
infrastruktury must a zemu jako celku, výstavbu 

nemocnic a škol. Výrazné stopy této tinnosti 
existuji v podkarpatských mustech i dnes, jsou 
to celé ttvrti obytných a administrativních budov 
postavených podle projektv významných tes-
kých i slovenských architektv. Jim také patwí 
naše podukování. 

Demokratická atmosféra první republiky a vy-
soká úrove| duchovnosti objevily pro Rusíny 
krásy jejího kraje a napomohly zrození zvlášt-
ního fenoménu v kultuwe stwední Evropy, pod-
karpatské malíwské školy, která mula evropskou 
úrove| a zapsala se do dujin jako výraz národ-
ního ducha Rusínv. 

Velký zájem projevily vvti podkarpatskému 
kraji a jeho lidu teští vudci. Národnostní mo-
zaika, panenská pwíroda, patriarchální zpvsob 
hospodáwství, originálnost lidových zvykv a oby-
tejv, bohatý kolorit lidového umuní a vedle toho 
odvuká chudoba kraje, zvlášs jeho horské tásti, 
to vše lákalo teské vudce a dávalo živnou látku 
jejich postwehvm, úvahám a studiím. Už od roku 
1922 teští odborníci zatínají skutetnu vudecký 
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výzkum Podkarpatské Rusi pwedevším na poli 
národopisném, geografickém, archeologickém 
a historickém. Vydávají encyklopedická díla, 
sborníky ti odborné studie. Dukujeme jim.  

Neúnavným propagátorem rusínské kultury a 
dul rusínských spisovatelv mladé generace byl 
teský literární kritik Antonín 
Hartl. Vydal encyklopedicky 
koncipované dujiny rusínské 
literatury, sestavil a pweložil 
první teskou antologii literatury 
Podkarpatské Rusi, analyzoval 
jazykovou situaci na Podkar-
patské Rusi.  

V roce 1935 teský básník a 
literární kritik Jaroslav Zatlou-
kal založil v Bratislavu Klub 
pwátel Podkarpatské Rusi a 
Podkarpatské nakladatelství, v 
roce 1936 tasopis Podkarpa-
toruská revue. Prostwednictvím 
tohoto tasopisu byl ttenáw v 
celém xeskoslovensku sezna-
mován s tvorbou mladých rusínských spisova-
telv, na jeho stránkách se diskutovaly problémy 
rusínské spoletnosti. 

Monumentálním dílem powádaným a redigo-
vaným Jaroslavem Zatloukalem se stal encyklo-
pedický almanach Podkarpatská Rus (1936), 
vydaný pod patronátem teskoslovenské vlády. 

Vudeckému výzkumu Podkarpatské Rusi pwi-
spul rovnuž Slovanský ústav v Praze, jehož 
soutástí se stala Spoletnost pro výzkum Slo-
venska a Podkarpatské Rusi, založená profe-
sorem Karlem Chotkem. Vypracoval projekt a 
stal se hlavním redaktorem sborníku Carpatica, 

na jehož stránkách publikoval 
materiály z dujin, kultury, náro-
dopisu a geologie Slovenska a 
Podkarpatské Rusi. Dukujeme 
teským vudcvm. 

Tragický rok 1938 (mni-
chovská katastrofa) pwedtasnu 
ukontil tento velmi nadujný 
vývoj malé zemu v neklidné 
stwední Evropu.  

D}kujeme ti, naše první repub-
liko, za tuch neopakovatelných 
20 let svobody! 

Ivan Pop 

Autor Ivan Pop, Dr.Sc. (1938) je 
historik, bohemista, rusinista, 

kulturolog a politolog. Studoval v Užhorod~ a v 
Moskv~. Pracoval jako v~decký pracovník Ústavu 
slavistiky a balkanologie akademie v~d v Moskv~. 
Vydal �adu historických publikací o Podkarpatské 
Rusi. Od roku 1994 žije v Praze.  

Ilustrace: Alexander (Ora) Pokorný – Podkarpatská 
Rus, U kostela ve Skotarsku 
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A abychom nezapomn�li: Sto-

leté výro�í se letos týkalo ne-

jenom konce 1. sv�tové války, 

�eskoslovenska a Rakouska, 

ale i �ady dalších evropských 

zemí, mezi nimi také Bavorska, 

kde byl p�ed sto lety, 8. listo-

padu 1918, sesazen král Ludvík III. a 

vyhlášen „Svobodný stát Bavorsko“.  

Snaha bavorských sociálních demo-

krat� – pravd�podobn� jako pokus o 

zvýšení popularity své strany – prosa-

dit letos na toto datum den pracovního 

klidu, vyzn�la bohužel naprázdno. 

Nicmén� se slavilo jak je v zemi 

zvykem, bez p�ílišné piety, s radostí z p�ítom-

nosti a optimismem do budoucnosti.  

Výro�í se stalo oslavou Bavorska – abychom 

citovali �etné �e�níky - jako zem� pohodové, 

moderní, tolerantní a svobodné, která se �ídí 

heslem „žít a nechat žít“, a jejíž hlavní snahou 

je psát i nadále dobrou historii pro budouc-

nost. K �emuž pochopiteln� naší sou�asné 

vlasti držíme ze všech sil palce. 

K výro�í byla 

vydána – vedle 

n�kolika pa-

m�tních mincí - 

i pam�tní ban-

kovka o hodno-

t� nula Euro 

s vyobrazením 

sochy bavorské patronky Bavarie se lvem po 

boku, neodmyslitelným symbolem Bavorska.
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Text p�ednášky Karla Pokorného, starosty SKV Sokol München,  
na Konferenci zahrani�ních �ech� 27. zá�í 2018 v Praze, p�inášíme na pokra�ování. 

Ilustrace: Ivan Plíhal

Vážené dámy, vážení pánové, kdybychom se te� 

nacházeli v zemi, o které bych tady cht�l mluvit, 

což je Spolková republika N�mecko, tak bych Vás 

musel oslovit vážené dámy, vážení pánové, vážení 

i ti, kte�í se necítíte ani jako dáma ani jako pán 

nebo kte�í se považujete za obojí v jedné osob�. To 

abyste vid�li, jaké starosti provázejí Spolkovou 

republiku N�mecko na její cest� od právního státu 

k banánové republice, charakterizovanou ne-

schopnou státní správou a hroutící se infrastruk-

turou. P�ipomínám, že se jedná o t�etí nejsiln�jší 

ekonomiku v dnešním glo-

bálním sv�t�. 

Globalizace, globální sv�t, 

globální spole�nost, globál-

ní ekonomika jsou pojmy, 

které u m� sice vyvolávají 

lehké mrazení v zádech, ale 

není mi to nic platné, jsou 

jednou tady a musíme s 

nimi žít. Kde se vlastn� to, 

co se za t�mito pojmy 

skrývá, vlastn� na tomto 

sv�t� vzalo? To, �emu já 

�íkám plíživá globalizace, 

se objevilo již p�ed mnoha lety a za�alo to pomalu 

nahrazovat - tehdy p�edevším v západní Evrop� 

praktikované - sociální tržní hospodá�ství, což by-

la sice p�kná v�c, ale �asem se to n�jak nedalo 

zaplatit. Tedy zaplatit by se to dalo, ale znamenalo 

by to pro kapitál, který vládne sv�tu, ur�ité ome-

zení zisku a to sm�rem dol� a to je - jak už nám 

popsal Kája Marx - absolutn� nep�ípustné, nebo� 
to odporuje zákon�m trhu. Takže se posléze pro-

sadily - ok�ídleny p�íchodem internetu - pojmy 

jako kup�. liberalizace trh� nebo deregulace bank.  

Výsledkem bylo, že tyto zliberalizované síly za-

�aly �ádit jak �erná ruka a jednotlivé státy nad nimi 

ztratily poslední zbytek kontroly a p�edstavitelé 

t�ch stát� za�ali p�edstírat, že je to dob�e, za což 

byly on�mi uvoln�nými trhy pat�i�n� odm�n�ni.  

Lehce ovladatelná masa t�ch neš�astník�, kte�í 
musí žít z toho, co si vyd�lají prací, jim uv��ila a 

v rámci celosv�tové sout�že za�ala radostn� 

pracovat �ím dál tím víc za �ím dál tím mén� 

pen�z, aby posléze zjistila, že je jí to houby platné, 

protože se na sv�t� vždycky najde n�kdo, kdo 

pracuje ješt� víc za ješt� mén� pen�z. Jedno z 

p�edních míst v tomto vývoji zaujímá �eská re-

publika, kde velká �ást obyvatelstva pracuje ve 

dne v noci a kdo v ned�li nejde do práce, má pocit, 

že se provinil proti zákon�m liberálního trhu.  

Vzep�ít se proti tomu nem�že prakticky nikdo, a 

to ani kdyby m�l právo na své stran�. Zde p�i-
pomínám, že v�tšina stát�, ve kterých se globáln� 

operuje, si �íká státy práv-

ní. V globálním sv�t� je i 

v t�chto právních státech 

vymahatelnost práva - a� 

již pracovního nebo ob-

chodního, ale �asto i trest-

ního - nepatrná. Tzv. glo-

bální hrá�i jsou prakticky 

nepostižitelní a soudy v té 

které zemi jsou vlastn� 

k smíchu, protože jejich 

eventuelní rozhodnutí 

v neprosp�ch globalisty 

odmítne státní moc usku-

te�nit, jako naposledy v ze-

mi zvané Irská republika. 

Nad tím vším vládne moloch zvaný finan�ní pr�-

mysl, což je seskupení zlo�inc�, které spekuluje s 

finan�ními produkty – �íkají jim r�zn�, nap�íklad 

deriváty - které jsou dnes již p�evážn� fiktivní 

nebo bezcenné a slouží k pohádkovému obohacení 

finan�níka a k ožebra�ení zbytku sv�ta. Na první 

pohled je to jedno, protože se jedná o finance 

fiktivní, až na takovou mali�kost, že ten zbytek 

sv�ta už brzy nebude mít na chleba a že bych 

necht�l být u toho, až se provalí, že ti finan�níci 

jsou na tom vlastn� stejn�, protože jak je známo, 

peníze se nedají jíst a ty fiktivní už v�bec ne.  

V této souvislosti stojí za zmínku tzv. ratingové 

agentury. To je n�co jako bývali za komunist� do-

movní d�v�rníci. To znamená, že nemají o ni�em 

ani páru, ale jedno jejich slovo znamená ztrátu 

d�v�ry a bez slepé víry a d�v�ry se m�žeš jít ve 

sv�t� imaginárních hodnot klouzat. 

Pokra�ování p�íšt�
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Citáty a názory 

Kdo �íká pravdu,  pot�ebuje rychlého kon�.  

�ínské p�ísloví 

 

Bavorsko je p�edpokoj ráje. 

Horst Seehofer 

 

Jeden starý p�ítel�je lepší, než dva noví.  

Rusínské p�ísloví 

 

Být prost� a pouze proti n��emu, je intelektuální lajdáctví. Musíte �íci, pro co jste!  

Karel �apek 
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