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 Pan Jacek alek, svého emesla poslanec polského
parlamentu, údajn navrhl zmnu textu polské hymny
„Jeszcze Polska nie zginła“, a sice vyškrtnout z jedné její sloky slova „Bonaparte nám dal píklad, jak
máme vítzit“, a to proto, že Napoleon nakonec
všechno prohrál, takže mít ho jako vzor je dost hloupé. Nechci tvrdit, že hloupý je pan poslanec, zejm
jenom poteboval pipomenout svým volim - tak
jako to ostatn dlají jeho kolegové po celém svt –
skutenost, že njakého poslance mají, ale jeho
výplod urit není prototypem státnické moudrosti. Nejenom, že vítzit je možné se parádn nauit i od
poraženého, teba vyvarováním se
jeho kiks, ale tchto pár slov polské hymny má i dost spoleného
s uritou tragédií polských djin.
Hymna se totiž pvodn jmenovala
Mazurka Dabrowského, což byl
polský generál velící polské legii,
která spolu s Napoleonem šla od
roku 1797 bhem italského tažení
od vítzství k vítzství. Napoleon jim za to slíbil
obnovu polského státu, což sice nesplnil, ale Poláci
mu i pesto zstali vrní až do hokého konce.
O mnoho lépe se nevedlo ani potomkm Jana Sobieského, jehož armáda zhruba sto let pedtím zachránila
Evropu ped islamizací - zde si ovšem nejsem jistý
jestli to bylo dobe, mohli jsme to mít už za sebou a
již pár století vesele zvedat zadky k obloze a ne se na
to dnes obtížn pipravovat. Navíc bychom nevjíždli
do lidí s náklaáky, protože by nás islám spolehliv
zbavil schopnosti je vyrobit. Ta spása Evropy se mimochodem odehrála 1683 u Vídn a evropské mocnosti se za svoji záchranu odvdily tím, že si píležitostn rozdlily Polsko mezi sebou.
Také polští hrdinové – a slovo hrdinové bych si dovolil v tomto pípad íci dost nahlas - kteí dobyli
teba Monte Casino a dost tím urychlili pád tisícileté
íše, byli vítznými mocnostmi odmnni nejdíve
hezkými hbitovy a posléze pováleným odntím
znané ásti historického území. Je proto asi dobe,
pokud státní hymna i toto polské dilema – obtovat se
a být posléze obtován - tak trochu reflektuje.

V této souvislosti je zajímavá i píse jiná, na základ
hymny polské vzniklá. V roce 1834 ji složil esky píšící Slovák Samo Tomášik a nazval ji Hej, Slováci.
Píse se stala hitem a na všeslovanském sjezdu v Praze 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 organizace rostly hlavn ve slovanském svt jak houby
po dešti a slovanská vzájemnost slavila konjunkturu.
Ta se ovšem po vzniku samostatných slovanských
stát ve stední Evrop pomrn rychle mnila v recesi,
ale za to Sokol opravdu nemohl. eši tehdy chvíli také
koketovali s myšlenkou, pijmout skladbu za svoji státní
hymnu, aby posléze zstali
pece jen šumt po skalinách.
V devtaticátém pijal píse
nov vzniklý Slovenský štát
za hymnu svoji, ale to již
opt pod názvem Hej, Slováci. Hej, Slované by k té dob moc nepasovalo, vztah
k echm se tenkrát pátelstvím úpln nazývat nedal
a Poláci zrovna zabírali Tšínsko. Po roce 1945 se
Slováci vrátili k blýskání nad Tatrou – zejm jim to
pipadalo serióznjší - a píse se, již opt jako Hej,
Slované, stala v prvním nadšení hymnou Jugoslávie.
Což také nebyla dlouhodob vidno píliš úspšná
story a bhem krvavého mizení zmínného státu v
propadlišti djin musela hymna psobit i dost smšn.
Dnes zstala slovanská vzájemnost i hymna tak trochu na ocet, hrát a zpívat ji slyšíme jen v historických
filmech, ani nevím, zdali se jí ješt drží Sokol, ale obchodní spolenosti obvykle hymny nemívají.
Je to njak i logické, slovanské ei sice ješt žijí, ale
evropští Slované se stále astji domlouvají zjednodušenou anglitinou a ve sjednocené Evrop by hrom
a peklo jakož i vzteky proti nám nemly mít místo.
A naše vzteky proti Evrop také ne.
Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com)
Ilustrace: Ivan Plíhal

Ze života jednoty
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er anská trasa pochodu Praha-Pr ice, kterou naše jednota letos již po t inácté zajišovala, není p íliš
frekventovaná. Po et start se pohybuje v rámci stovek, to v pomru k zhruba 20.000 každoro ních
ú astník pochodu není opravdu až tak moc. Trasa je totiž dost dlouhá; p es 50 kilometr dlí na startu
pochodující od cíle v Pr ici. Je to ale 50 krásných kilometr – Msí ní údolí, osada Racek, Konopišské
údolí, zámek Konopišt. Tady na hrázi zámeckého rybníka splývá naše trasa s trasou benešovskou,
dále pak ob vedou p es Vrchotovy Janovice do Pr ice.
Zajištní trasy je samoz ejm stejné jako u tch 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 dláme rádi, a když se v er anech ob as setkáme s tím i oným tená em zVstníku,
tak ješt radši...

Àý

Fotbalgolf
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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 NČmecka

BERLIN2017

Mezinárodní nČmecký turnfest
͵ǤǦͳͲǤ«ʹͲͳ

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, návštþvník podle údaje svazu 825.500, z toho 3.500 ze zahranií.
Sportovalo se organizovan . Stovky soutþží ve 24 sportovních disciplínách, 40.000 host pýi
zahajovacím veeru u Braniborské brány, 15.000 ve slavnostním prvodu. Ale ani masová cviení
nepýišla zkrátka. 6.000 úinkujících a 55.000 host (vetnþ paní kancléýky) pýi závþreném galavystoupení v olympijském stadionu.
A že sport skuteûn nezná v kové hranice, opþt dokázala Johanna
Quaast (foto z televizního záznamu), video s jejímž cviením již leta koluje –
nejen - po sokolském internetu. Ve svých 92 letech byla nejstarší aktivní
úastnicí 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 nČmecké turnfesty
Nñmecké tñlovýchovné hnutí má pøed Sokolem
znaùný ùasový náskok. Bylo to totiž již v roce
1810, když uùitel Friedrich Ludwig Jahn (17781852), pozdñji zvaný Turnvater Jahn
neboli otec tñlovýchovy, ve svém
Nñmeckém svazu
zaùal v Berlínñ s tñlocvikem.

ho cviištþ Hasenheide. Pýi té pýíležitosti zde
byl položen základní kámen pro Jahnv pomník, bronzovou sochu o výšce tyý metr (viz
dobová fotografie), který pýekal 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 rzných mþstech, v rzných asových intervalech, s rzným posláním.
V dob národního socialismu sloužily turnfesty pýedevším politické propagandþ. Tak kupýíkladu pýi celonþmeckém turnfestu ve Vratislavi 1938 financovalo ministerstvo propagandy úast desetitisíc sudetských Nþmc
coby krajan mimo ýíši, aby je s rafinovanou
dramaturgií zabudovalo do programu turnfestu
a tím mediálnþ pýipravilo zábor Sudet.

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

Do roku 1933 byly turnfesty po ýadþ ýímsky
íslované. Po 2. svþtové válce zaala Nþmecká demokratická republika s íslováním svých
turnfest od jedniky, oproti tomu Spolková
republika po válce již od íslování upustila.

První n mecký
turnfest se konal osm let po
Jahnovþ smrti,
v roce 1860 v
Coburgu. Byla
to nejen sportovní slavnost,
ale - ve smyslu Turnvater Jahna - hlavnþ politická demonstrace. Francie byla sice poražena,
ale sjednocení Nþmecka stále ještþ v nedohlednu.

V Mnichov se celonþmecký turnfest konal
doposud týikrát: 1923 (foto: cviení žen na Theresienwiese, mimochodem známé jako místo
konání Oktoberfestu) napoítal 1,3 milión úastník, mezi nimi i etné
návštþvníky z eskoslovenska a nejednoho zástupce Sokola. Podruhé v roce 1958 a naposledy roku 1998, tenkrát v olympijském areálu
za úasti 100.000 návštþvník. Pamþtní nápisy
pýipomínající tyto a další historické události lze najít na
zdech vchodu do mnichovské
radnice (foto vlevo). Pokud
tento právþ není kvli probíhající rekonstrukci uzavýen (stav srpen 2017).

Již o rok pozd ji, v roce 1861, se konal nþmecký turnfest íslo dvþ, a sice v Berlínþ, u
pýíležitosti 50. výroí zýízení prvního nþmecké-

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 zahraniní úast, i z eské republiky.
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K dČjinám tČlovýchovy v þeských zemích patĜí
bezesporu i kĜesĢanská sportovní organizace
Orel. Její jméno bylo koncem 19. století zvoleno
možná trochu nešĢastnČ, a to nejen proto, že
z nČj zrovna þiší snaha konkurovat Sokolu, tehdy nejvČtší tČlovýchovné slovanské organizaci.
Tento pták byl v dobČ vzniku Orla symbolem
Rakouska-Uherska i nČmecké Ĝíše. (I v pĜípadČ,
že byl orel pĜevzat jako symbol svatého Václava,
mĤže si orelský laik klást otázku, proþ se organizace nejmenuje Orlice...)
19. století bylo stoletím
spolkĤ. Tak zaþly kolem
roku 1850, jako reakce na
protikatolické
nálady
v þeských zemích, vznikat
katolické spolky, svazy a
sdružení. PĜi nich, obzvláštČ pĜi dČlnických
katolických spolcích na MoravČ, se pod vlivem
rozvoje tČlovýchovy konce století etablovaly
tČlocviþné odbory, paralelnČ vznikaly též odbory
kĜesĢansko-sociálního þi katolického Sokola.
Urþit pĜesné datum vzniku jednotného Orla je
problematické, neboĢ vznikal postupnČ zakládáním a sluþováním lokálních katolických spolkĤ.
Samotná organizace považuje za rok založení
rok 1909, kdy se sjednotil název a vzniklo Ĝádné
jednotné vedení organizace na MoravČ a provizorní v ýechách. O rok pozdČji vznikl jako
stĜešní organizace Svaz Orla pro království þeské, byl dohodnut jednotný kroj a kĜesĢansko-sociální i katolické sokolské jednoty byly pĜemČnČny na jednoty Orla.
Reakce nekatolického obyvatelstva ýech a
Moravy na založení a aktivity Orla byla znaþnČ
odmítavá, byla mu vyþítána podpora RakouskoUherska a negativní postoj k husitství. Orel
z tehdejšího pohledu „tĜíštil národ“. Tak byl
souþástí nejedné orelské knihovny i „archiv nepĜátelských útokĤ“, který obsahoval publikované protiorelské þlánky a posmČšné ilustrace.
ýeská obec sokolská zaujala svĤj odmítavý postoj vĤþi Orlu v roce 1910 rezolucí, v které zformulovala ideový rozpor s touto organizací. Vyþítala jí „zneužívání zásad a citĤ náboženských
k úþelĤm nenáboženským“.

Pod heslem Co katolík to orel, s podporou katolické církve organizace rychle mohutnČla. V
dobČ první republiky byl Orel se zhruba 35.000
þleny sice s velkým odstupem, ale pĜesto druhou
nejvČtší sportovní organizací v ýeskoslovensku.
Po poþátcích cviþení v najatých sálech, provázených masivní neochotou pronajímatelĤ dávat
své místnosti Orlu k dispozici, musely orelské
jednoty, pĜedevším na venkovČ, pĜistoupit ke
stavbČ orloven. TČch si ale Orel dlouho neužil,
po válce propadl jeho majetek ve prospČch Sokola.
V Praze se cviþilo kupĜíkladu v Jubilejním domČ v Dejvicích (dnešní Dejvické divadlo - viz
foto), v kterém se po válce konaly pĜedstavení
loutkového divadla dejvického Sokola, aby byla
tČlocviþna posléze – pod správou OPBH – ponechána na pospas
ĜádČní dejvických
uliþníkĤ. V dobČ
normalizace tČlocviþna fungovala
jako
„agitaþní
stĜedisko“ pro zasedání KSý a
uliþních výborĤ dalších, s Národní frontou konformních organizací.
NejvČtšími demonstracemi Orla byly dva významné slety: mezinárodní slet roku 1922 v
BrnČ a Svatováclavské dny orelstva 1929 v Praze (vzpomínky úþastníka viz následující strana).
III. orelský slet v Praze 1939, který mČl být sletem všech katolických SlovanĤ, se již nekonal.
Orel se za okupace postupnČ zapojil do odboje
a þelil zatýkání svých pĜíslušníkĤ. V listopadu
1941 vydalo policejní Ĝeditelství v BrnČ zákaz
þinnosti Orla na MoravČ, v ýechách byl Orel
úĜednČ rozpuštČn v záĜí 1942 a jeho majetek
zabaven. BČhem 2. svČtové války padlo pĜes
300 þlenĤ Orla, jehož þleny byli i parašutisté
Josef Bublík a Jan Kubiš, kteĜí v roce 1942
provedli atentát na Reinharda Heydricha.
Orel, který byl v roce 1990 obnoven, má
v souþasné dobČ 17.000 þlenĤ v 250 jednotách a
23 župách. Tiskovým orgánem je mČsíþník Orel.
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V srpnu roku 1929 uspoĜádal þeský Orel mezinárodní slet orlĤ v Praze.
Chorvatský františkán Fra Leonardo ýuturiü z Bosny byl jedním ze zahraniþních
úþastníkĤ sletu.
Kapitola z jeho právČ zveĜejnČné autobiografie, kterou pĜinášíme v pĜekladu, je
autentickým dokumentem události, ale i nervózní atmosféry, panující v meziváleþné Praze.
Foto: výzva sletového odboru Chorvatského orelského svazu k úþasti na mezinárodním sletu orlĤ v Praze

Má cesta do Prahy na slet orlů
V roce 1929 slavili ýeši významné jubileum
svého patrona svatého Václava. Aby v liberálním ýeskoslovensku vynikl katolický charakter tohoto výroþí, zorganizovala þeská obec
orlĤ ten rok mezinárodní slet orlĤ, na který
pozvala všechny evropské katolické tČlocviþné
spolky, tím i chorvatský Orao.

se zúþastnil osobnČ i liberál nejvČtší, prezident
republiky Masaryk.
Je pochopitelné, že tato katolická manifestace
byla þeským liberálĤm trnem v oku. Ve snaze
zabránit úspČchu našeho sletu zorganizovali
své podniky husité, Sokol i volnomyšlenkáĜi.
Naše velké katolické sebevČdomí je vyprovokovalo natolik, že se nejednou pokoušeli
katolické úþastníky sletu fyzicky napadnout.
Ale katolická pozitivní myšlenka byla silnČjší.

Já coby bývalý aktivní orel jsem mČl velké
pĜání se této velkolepé manifestace pokrokového katolického smýšlení zúþastnit. Když
jsem si obstaral potĜebné povolení od pĜedstaveného, vzal jsem s sebou Stipo Trogrliüe,
þlena naší fary, který byl mezi námi jediným
jugoslávským sedlákem. Z Bosny nás jelo
dvanáct františkánĤ, všichni hlavnČ proto, aby
poznali svČt.

Jugoslávský srbský režim – jako pĜítel liberálního þeského režimu – nepovolil, aby Chorvaté jeli do Prahy jako Chorvaté, ale pouze jako
Jugoslávci. A smČli jsme nosit jen jugoslávskou vlajku.
Jak v Praze, tak i po cestČ, jsme zažili radostné
i veselé chvíle, my faráĜi jsme tvoĜili pĜíjemnou spoleþnost. Ze zlaté Prahy jsme si pĜivezli
mnoho vzpomínek a dojmĤ. Na bĜehu Vltavy
jsme vidČli stromy, které za poslední zimy,
která byla v celé EvropČ jakož i u nás tak strašlivá, že teplota klesla pod -32o C, zmrzly a rozpadly se.

Ze ZáhĜebu byli vypraveny dva zvláštní vlaky
s mužskými i ženskými þleny Oraa, ale i dalšími úþastníky. Do Prahy pĜes VídeĖ jsme dorazili zveþera. Byli jsme pĜijati velkolepČ a pochodovali jsme v dvojstupech ulicemi tohoto
velkomČsta do pĜipravených ubytoven.
BČhem svého pobytu jsme ale mohli pozorovat
velké sobectví a materialismus ýechĤ, kteĜí se
v pohostinstvích a obchodech snažili využít
naší neznalosti. V Praze by bylo možné koupit
zboží, které bylo lacinČjší než u nás, bylo by
ale obtížné je dostat pĜes hranice.

V ýeskoslovensku i v ostatních zemích, kterými jsme projíždČli, jsme
vidČli hodnČ pokroku. PĜesto
zĤstala našemu srdci – byĢ
zaostalá – Bosna nejblíže.
Vlastní
hrouda,
vlastní
vzduch, vlastní krev.

Samotné orelské slavnosti (prĤvody, rĤzné
podniky, soutČže, masová cviþení na velkých
stadionech) byly velkolepou událostí. Postaþí
když Ĝeknu, že se hlavního sletového dne na
stadionu zúþastnilo 100.000 divákĤ a 10.000
cviþících. PrĤtrž mraþen sice ze stadionu vyhnala hodnČ divákĤ, ale orelští veteráni provedli svá cviþení až do konce. Hlavní slavnosti

[Fra Leonardo ýuturiü: Autobiografija, Fojnica 2016, S.
125-6]
PĜeklad: Jozo Džambo/Jitka Scholz
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Citáty a názory
K Āemu je mi chytrý mobil, když mi volají samí blbci?
Z karikatury Pavla Kantorka

Neodvažuji se komentovat volbu Macrona jako nového francouzského prezidenta.
Leþ zdá se to být muž pohledný a vzdČlaný. Našince však udivují dvČ vČci – za prvé, že je tak velmi
mlád, sotva kolem þtyĜicítky, a za druhé, že jeho choĢ je o 24 let starší. Uvažme: o celých dvacet
þtyĜi rokĤ jeho seniorkou! Kam to asi bČhem výkonu jeho odpovČdného úĜadu mĤže vést?
VČstník Sokola Sydney
Šíp vystĢelený luĀištníkem mĪže zabít pouze jediného þlovČka. Obratná pomluva však,
vypuštČná bystrým nepĜítelem, mĤže zniþit království i s králem.
Indický filozof
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zVwstník vychází txikrát do roka. Redakce: Jitka Scholz, jitkascholz@aol.com. Uzávyrka 14 dní pxed termínem vydání.
Texty a fotografie jsou redakzní, pokud není jinak uvedeno. Pxetisk je povolen s uvedením pramene.
Sport- und Kulturverein Sokol München e.V. (VR 18462), založen 4. dubna 2004, zlen Mezinárodního zeského 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 názelník): 089/512 99 339. Bankovní spojení:
Kreissparkasse München-Starnberg, IBAN: DE98 7025 0150 0360 4767 66, BIC: BYLADEM1KMS.
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