
1 

 duben 2015 
 číslo 1 - ročník XII 

Cokoliv jste učinili...

 ...jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně 

jste učinili. Tak to stojí v bibli a na tu křesťané stále 

ještě nedají dopustit.  

Když jsem byl malý, tak jsem chodil na náboženství. 

Byl jsem sice evangelík, ale nějak mě strčili do třídy 

katolické, kde jsme se mimo jiné museli modlit, což 

jsem sice ovládal, nevěděl jsem ale, že katolíci proklá-

dají modlitbu takovými zvláštními gesty, říkají tomu 

pokřižování a to jsem neznal, koukal jsem na to vyje-

veně, možná i trochu s úsměvem. A 

najednou kde se vzala, tu se vzala při-

letěla odněkud ohromná facka a při-

stála na mé tehdy ještě bezelstné tváři. 

V polovědomí jsem se ohlédl a uviděl 

nenávistí planoucí oči pana katechety, 

trestajícího tímto neznalost víry pravé.  

Ta obrovská nenávist mě trochu zara-

zila, ale jinak jsem se ani moc nedivil, 

oni ti evangeličtí věrozvěsti nebyli 

lepší, čišela z nich také nadsvětská 

přísnost, stále nás obviňovali z něja-

kých hříchů a slibovali za to smažení se v pekle. A ne-

přetržitě nás vybízeli, abychom činili pokání, což bych 

já byl býval sice rád, ale nevěděl jsem, jak se to dělá, a 

bál jsem se zeptat, aby to nebylo honorováno další fac-

kou. Navíc se moje hříchy tehdy omezovaly na to, že 

se mi líbila Pecháčková z dívčí školy odnaproti, a to, 

jak jsem se později dověděl, byl sice prvotní hřích, ale 

také hřích zabezpečující nevymření lidstva. Tehdy 

jsem z toho všeho měl ale trauma a to jsem ještě 

nevěděl třeba o poměrech v řezenské katedrále, která 

byla tehdy pro chlapecké členy tamního dětského 

chóru něco jako mučírna gestapa.  

Když jsem pak pobral rozum, tak se to srovnalo, proto-

že mi m.j. došla i nepravděpodobnost té story o naza-

retském prorokovi, který na sebe vzal moje hříchy       

a nechal se kvůli tomu ukřižovat, protože to po něm 

chtěl jeho otec. Což opravdu nedává moc smysl, i když 

s tím prorokem bych – tedy pokud skutečně žil – šel 

rád třeba na pivo, a to nejen proto, abych viděl nějaký 

ten zázrak zblízka.  

I nadále totiž obdivuji, že ve jménu jeho učení vzniklo 

to, čemu říkáme křesťanská civilizace, jejíž částí se 

cítím být, takže se vlastně považuji za křesťana. A i ta 

dnešní církev se mi zdá taková nějaká lepší, skoro mám 

pocit, že přibývá i duchovních odmítajících její neo-

mylnost, dogmata a zprostředkovávání božích trestů, 

duchovních chápajících, že církev svoji historickou 

úlohu prvního zákonodárce již s větším či menším ús-

pěchem splnila, že ta úloha dnes patří do rukou svět-

ských a že dnešní místo církví – pokud tedy chtějí dále 

existovat – je mezi organizacemi typu „Člověk v tísni“ 

nebo „Lékaři bez hranic“.  

To samozřejmě neznamená, že by 

velký církevní třesk byl přede dveřmi, 

opouštění tisíciletých pozic bolí. 90 % 

žalob proti Charlie Hebdo bylo podá-

no katolickými a jen 10 % islámskými 

organizacemi. O nepochopení skuteč-

nosti, že tak jako není možné zákonně 

zakázat humorné prezentace třeba fila-

telistů nebo pěstitelů králíků, tak není 

možný ani legislativní zákaz satirické 

kritiky církví, svědčí výplody někte-

rých církevních hodnostářů. A na ná-

rodní úrovni asi nebude mimořádnou posilou nutné 

církevní obrody ani hradecká relikvie a už vůbec ne 

postestébácká česká krajanská galérka, která tu i onde 

ovládá – třeba čerstvě pokřtěna – i laickou českou cír-

kevní komunitu. 

Megaproblémem jsou samozřejmě církve islámské - do 

toho bych se ale moc nemontoval, to by neměl být náš 

problém. Současné masivní pokusy o export tohoto 

problému do Evropy by měly být řešeny novou definicí 

obranyschopnosti právního státu ve stavu ohrožení – 

tedy pokud chceme přežít. Začít bychom měli porovná-

ním výroků etablovaných imámů na veřejnosti a v me-

šitách a razantně exekutivně reagovat.  

K tomu bychom ovšem potřebovali, aby instituce jako 

Interpol, Verfassungsschutz nebo BIS ztratily punc 

karnevalových spolků a přestaly být odkládacím mís-

tem pro neschopné úředníky, v což ovšem moc nevě-

řím. Ani v to, že mi církve někdy předvedou to pokání.  

Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com) 

Ilustrace: Ivan Plíhal
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Ze života jednoty     

Maškarní koulení 
středa, 4. února 2015 

Že se v únoru - jako již tradičně - koulelo v maskách, odradilo 
skutečně jen pár účastníků kuželkové ligy. Ale je dost dobře 
možné, že důvodem jejich nepřítomnosti přece jen nebyl 
strach z  domnělého zesměšnění a ztráty tváře... 

 
 

    
vý l e t  

Bismarckturm 
neděle, 22. března 2015 

Politika není věda – politika je umění 
Umění je těžké – kritika je lehká 

Tento citát Otto von Bismarcka zdobí jeden z nesčetných desítek památníků, které vznikly pro 
tohoto zakladatele celoněmecké říše koncem 19. století.  

My jsme během našeho březnového výletu navštívili ten nedaleko od Mnichova – u obce Assen-
hausen nad Štarnberským jezerem. Žel, byl to den čás-
tečně ponurý, o což se postaralo nejen mlhavé počasí, 
ale i absence restauračního zařízení, kde bychom důs-
tojným způsobem oslavili dosažení cíle naší cesty.  
S odezněním nacionalismu a následným úbytkem pout-
níků přišel totiž hotel s restaurací, který se v sousedství 
památníku kdysi nalézal, o své hosty a musel zavřít. 
Posléze vzala za své i další místní atrakce, lanová drá-
ha, která svého času dopravovala nedělní výletníky od 
přístaviště parníků k restauraci (viz dobová pohlednice 
vpravo).  

Pomník sám ovšem neztratil nic na své monumentálosti a důchodci v našich řadách rádi vzdali 
svůj hold zakladateli penzijního pojištění. Radost z vítězství nad odvěkým francouzkým nepřítelem 
a z následného založení shora uvedené říše, čehož všeho byl Bismark architektem, se naproti 
tomu držela v mezích. 
 

 

 

 

 

 
 

200 let Otto von Bismarck (1815-1898)  

letošní zvláštní vydání poštovní známky Německé filatelie 
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50 let pochodu Praha - Prčice   
Již desátým rokem spoluorganizuje naše jednota dálkový 

pochod Praha – Prčice.  

Ten jubilejní padesátý se koná letos v sobotu, 16. května.

První pochodníci, tenkrát jistojistě samí recesisté, se do malebné středo-

české krajiny vydali 17. dubna roku 1966. Bylo jich, podle dnes již 

historických údajů, 469. Původním záměrem, z něhož se po letech vyklubal nejmasovější dálkový 

pochod s nejdelší nepřerušenou tradicí, bylo pěšky překonat vzdálenost 100 tisíc loktů českých. 

Dnes si již pochod nedokážeme představit bez botičky - škrpálu jako suvenýru. Původně byly 

odměnou stužky. První botička byla kovová a v roce 1973 si ji odneslo 9.471 pochodníků. 

První plastová botička byla suvenýrem na 12. ročníku v roce 1977. 

Zatím počtem účastníků rekordním byl 47. ročník 19. května 2012, jehož počet registrovaných 

účastníků byl 21.018. 

www.praha-prcice.cz  

Mnichovskými Prčicemi byl pro krajany v Mnichově léta pochod kolem 

bavorského Štarnberského jezera, které měří ve svém obvodu téměř přesně 

50 km, a pochod kolem něj má výhodu, že ti, kteří to nezvládnou, mohou 

prostřednictvím parníku dosáhnout stanice mnichovské příměstské dopra-

vy. Tento - také tradiční - pochod bohužel zašel na úbytě, způsobené hlav-

ně nedostatečnou morálně-fyzickou připraveností v blahobytu vyrostlé 

mladé německé generace.  

Následovala léta pochodnického půstu, až u příležitosti obnovení kontaktu s přátely svého mládí, s rodinou 

Karlovských, starosta Pokorný zjistil, že se jejich synek Péťa, kterého dříve znal jako neposlušné a divoké 

stvoření, vypracoval na vůdčí osobnost prčického pochodu. Byli jsme pak docela rádi, když naší jednotě před 

deseti lety nabídl správu čerčanské trasy pochodu, a to i přesto, že jsme se museli vzdát nároku na uhrazení 

celého cestovného, protože by to pravděpodobně negativně ohrozilo výši startovného.  

A tak se začala rok co rok vydávat delegace naší jednoty z Mnichova do onoho posázavského kraje, aby tam 

značkovala, zprůchodňovala, startovala a zase odznačkovávala úsek od Čerčan přes nádherné Měsíční údolí, 

přes osadu Racek o jejíž existenci neměl před tím povědomost nikdo z nás (a nejen z nás) až po hráz kono-

pišťského rybníka, kde trasu přenecháváme benešovským.  

A tak čerčanskou trasu od té doby organizujeme již desátým rokem. 

Naše trasířská skupina se v posledních letech zracionalizovala a je to 

většinou jen na pár jedincích – zde patří nehynoucí dík hlavně man-

želům Ondrákovým a Jarušce Zachové - ochotných vstávat tu sobotu 

v 5 hodin ráno. A jako všichni se každoročně modlíme za počasí, 

máme radost, když se z čerčanského nádraží valí mnoho lidí a společ-

ně nadáváme na paní krámskou v osadě Racek, které už deset let 

říkáme, že musí krám v den prčického pochodu otevřít, a to brzy rá-

no, protože lidé jdoucí 50 kilometrů musí vyrazit zavčas. Paní nám to vždycky odkýve a otevře stejně někdy 

v deset, kdy už nepřijde ani noha. Ale i ona, i když asi nikdy žádného pochodníka neviděla, k prčickému 

pochodu nějakým způsobem patří.  

Ilustrace: Ivan Plíhal 

Foto: pořadatelský tým Čerčany-Prčice ročníku 2008 

Publikace Pochod Praha-Prčice – 50 ročníků 1966–2015 představuje všechny ročníky nejzná-
mějšího a nejmasovějšího veřejného pochodu v Česku, který právě v roce 2015 slaví půlstoleté 
narozeniny. Kniha obsahuje kromě informací o jednotlivých ročnících také množství archivních 
materiálů, dobových fotografií, zajímavostí, rekordů, vzpomínek pamětníků i úsměvných příběhů 
organizátorů. Nechybí také nahlédnutí do historie turizmu a dálkových pochodů u nás.  
Počet stran: 208. ISBN: 978-80-260-7781-7, cena Kč 249. 
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Kostnice 2015
Výlety mnichovských krajanů uctit památku Mistra Jana Husa do Kostnice byly od pradávna 

tradicí. Z kroniky krajanského spolku Slovan, založeného v roce 1875, uvádíme: 

„Roku 1878 podporována myšlénka zasazení 

památné desky Mistra Jana Husa v Kostnici, 

kamž i na spolkové útraty byla vyslána depu-

tace. ...  

Roku 1883 vyslána též deputace do Kostnice ku 

slavnosti zasazení památné desky Jeronýmovi. 

Zpáteční cestou připojilo se více krajanů 

z vlasti, které Slovan s radostí uvítal ve středu 

svém, postarav se zde o jich pobyt a obapolná 

radost zavládla v upřímných srdcích českých, 

jež mezi členstvem ještě dlouho potrvala...“ 

O úspěšné zemské výstavě loňského roku k 600. výročí zahájení Kostnického koncilu jsme 

psali v loňském letním čísle našeho zVěstníku. 

Pro letošní jubileum smrti Mistra Jana Husa na hranici v Kostnici 6. července 1415 je 

plánován slavnostní program, na který srdečně zve jeho spolupořadatel 

 

Německo-české sdružení v Kostnici. 
 

 

 

 

 

      Deutsch-Tschechische Vereinigung e.V. Konstanz 

 

Organizace má své sídlo nedaleko Husova kamene, který stojí na místě, kde byli Mistr Jan a 

o rok později i Jeroným Pražský upáleni. 

Vyvrcholením letošní činnosti Německo-českého sdružení je slavnostní program, který se 

uskuteční od 3. do 6. července 2015 v areálu přilehlého parku a blízkém okolí (program 

oslav na následující stránce). 

Všichni krajané i nekrajané jsou srdečně zváni, členové Německo-českého sdružení v Kost-

nici se těší na společná setkání. 

Kontakt pro další informace:  

Deutsch-Tschechische Vereinigung e.V., Deutsch-Tschechisches Begegnungszentrum, 

Zum Hussenstein 12, D-78462 Konstanz, www.d-cz.de, info@d-cz.com 

Předseda Stanislav Degrell, tel. 07531/902 78 02, e-mail: ds.degrell@yahoo.de 
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Program k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa 

Kostnice, 3.-6. července 2015 

 

pátek, 3. července 2015 

16.30 hod. vernisáž Jiřího Anderle: Sakrál-

ní grafiky (výstava Německo-českého 

sdružení v radniční galerii, Kanzleistr. 15) 

do 26. července 2015 

18 hod. vzpomínkový akt na Jana Husa 

(budova koncilu, horní sál, viz historické 

vyobrazení vpravo)  

21/22 hod. koncert Michala Kocába 

 

sobota, 4. července 2015  

11 hod. odhalení plastiky Jan Hus – cesta ke smíření (dar Církve československé husitské, 

Průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích pod záštitou místopředsedkyně Senátu 

ČR). Zahájení v Luterském kostele (Lutherkirche), následně odhalení na Obere Laube  

12 hod. bohuslužba CČSH pod vedením patriarchy CČSH v Luterském kostele 

(Lutherkirche) 

odpoledne pietní akt, kladení věnců u Husova 

kamene 

V tento den se u Husova kamene a v parku uskuteční 

pestrý německo-český slavnostní program, zahrnující 

přednášky a diskuse, týkajíci se Husova odkazu, ale i 

kvalitní potravu pro tělo a kulturní potěchu pro duši. 

 

neděle, 5. července 2015  

12 hod. vzpomínkový akt v Gottlieben 

20 hod. koncert v Luterském kostele (Lutherkirche) 

 

pondělí, 6. července 2015 

18 Uhr mezinárodní ekumenická bohoslužba v kostnické katedrále 

(Konstanzer Münster) 
 

 

Husův dům 
Ještě do 31. července 2015 probíhá v Husově muzeu – vedle stálé expozice - výstava 

„Jan Hus v současném českém umění“.  

Vstup zdarma. Otevřeno denně mimo pondělí 11-17 hod. Hussenstr. 64.  

Objednávka prohlídek: Tel. 07531/29042, hus-museum@t-online.de. 
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Z dopisů čtenářů     

 „O novodobé formě nevolnictví“ – zVěstník 3/2014 
Způsob a okolnosti vystoupení tělocvičné 
jednoty Sokol na Mělníce z České obce so-
kolské je předmětem kritiky všech zveřejně-
ných komentářů, je ale také zřejmě právně 
nenapadnutelné, tzn. že vystoupení z ČOS 
je/bylo právem každé jednoty a nemělo by – 
i když se nejedná o záležitost potěšitelnou – 
být sankcionováno odmítáním budoucí spo-
lupráce. Obzvláště když se důvěra v před-
sednictvo Českou obec sokolskou drží (ne-
jen díky cause Sazka) v posledních letech v 
mezích a je silně omezena různými obava-
mi, ke kterým patří i obavy z právního výkla-
du nových stanov. 

Bohužel žádný z komentářů povolaně nevy-
světlil neopodstatněnost obav bratra Bohu-
slava Bubníka z aplikace nových stanov. Ani 
nevysvětlil proč a jak se budou stanovy no-
velizovat, i když prošly před schválením roz-
sáhlým připomínkovým řízením.  

Takový - pro budoucnost sokolské organiza-
ce mimořádně důležitý - komentář, rádi zve-
řejníme.  

...Naše župa, stejně jako celá řada dalších 
žup, toto jednání odmítla a prohlásila ho za 
nesokolské. Nemyslíme si, že je vše v po-
řádku a tak jak bychom si přáli, ale v dneš-
ních poměrech je třeba hledat to, co nás 
spojuje, a ne si vymýšlet a hledat zádrhely - 
kromě toho stanovy byly přijaty naprostou 
většinou, šest lidí se zdrželo (Bubník mezi 
nimi nebyl) a ostatní byli pro. Pokud se vy-
skytnou problémy - a že jich máme dost - 
má se o nich mluvit při projednávání a při-
pomínkování a ne když se něco odhlasuje. 
Mám dojem, že zveřejněním jejich dopisu 
špatně informujete svoje členy - jsou to des-
informace a skutečným důvodem je po-
chroumané ego!  

Jarina Žitná, T.J.Sokol Liberec I. 
 

Před měsícem jsem byl účasten na rozpoč-
tové komisi ČOS, kde jsem si uvědomil, že 
od pádu Sazky řadu let jen škrtáme a škr-
táme a že vlastně již není co škrtat. Jsme v 
průšvihu a neřešíme ho. Máme nedostatek 
prostředků jak na ústředí, tak v jednotách. A 
je mi divné, že naši předchůdci uměli posta-

vit sokolovny, držet je v provozu a my, 
bohatá společnost a ve srovnání s nimi i 
bohatí členové, neumíme sokolovny opravo-
vat, modernizovat a občas ani udržet pro-
voz. Nechápu úplně legislativní problémy 
kolem Mělníka, hlavně však nechápu jak 
někdo, kdo byl roky ve vrcholových orgá-
nech, najednou otočí. Místní mi říkají, že je 
to uražená osobnost, že jej nenominovali do 
funkcí jak na župě, tak výš. Aha, to známe, 
jako tenkrát Bernád, jen jiné, ale opět de-
struktivní.  

Ing. Aleš Müller, Sokol Libeň – starosta, 
Župa Jana Podlipného – hospodář 
  

V současné době se připravuje novela sta-
nov s platností od roku 2016, kdy budou 
schvalovány. Župy a jednotám byly vyzvány 
k podávání návrhů. Nic jiného na listopa-
dovém výboru nebylo o stanovách předlože-
no ani projednáváno. Organizační řád nebyl 
vůbec v programu schůze a vůbec se neře-
šil.  

Závěrem Vás všechny žádám, než něco po-
dobného zveřejníte, ověřte si skutečnost i 
ze druhé strany. Takto jenom rozdmy-
cháváte bouři. Jak všichni víme, bouře vždy 
jenom škodí a nepomůže vyřešit problém. 
Jakýkoliv návrh čehokoli musí vždy někdo 
připravit - lépe nebo hůře, to je jedno. V 
ČOS to činí předsednictvo a projednává a 
schvaluje výbor, složený ze zástupců všech 
42 žup, t.j. kolem 80 členů, při usnášení 
schopném stavu daném stanovami. Výbor 
se neskládá ze samých "kývalů“.  

Miroslav David, starosta Sokolské župy Bu-
dečské  
 

... nevědomky pomáháte vzbouřencům, 
kteří si za pomoci ochranky udělali valnou 
hromadu nedemokraticky tak, že svévolně 
znemožnili vstup nadřízeným činovníkům, 
ze svých členů udělali nevolníky kteří tomu 
puči museli přihlížet, ověřte si záležitosti, 
doklady, změny stanov, které ještě nejsou 
platné atd. Nevědomky děláte někomu otro-
ky a zbytečně špiníte svůj časopis.  

V. Baumgärtl 
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UKRAJINA (1) 
Text přednášky „Sláva a smůla Ukrajiny“ Karla Pokorného, starosty SKV Sokol München, v mnichovské 
pobočce Společnosti pro vědy a umění 8. dubna 2014 přinášíme na pokračování. 

Začít o dějinách Ukrajiny bych chtěl trochu neorto-
doxně, a sice obrazem, obrazem Ilji Rěpina, mno-
hým asi známým, který se jmenuje „Záporožští ko-
záci píší dopis tureckému sultánovi“, který z mého 
hlediska vypovídá o Ukrajině a Ukrajincích možná 
víc, než mnohé povídání.  

Tento obraz znázorňuje většinou se smějící kozá-
ky, stojící okolo stolu, na kterém je právě psána 
odpověď na dopis tureckého sultána, kterým byli 
vyzváni, aby se mu podrobili. Obsah té odpovědi si 
už z obrazu můžeme 
představit: Čubčí syn v 
něm bylo jedno z nej-
slušnějších výrazů. Tito 
kozáci samozřejmě vě-
dí, že hranice osman-
ské říše se nachází jen 
kousek od nich a že ta 
obrovská říše pokraču-
je kolem Černého moře 
na Balkán, od Istanbulu 
přes Bagdád a přes 
Palestinu na Arabský 
poloostrov a do severní Afriky. Vědí také, že sultán 
proti nim pošle nějaké ty janičáry, které se jim 
možná ještě podaří porazit, ale že pak pošle nové, 
kterých bude víc, a ti že ve finále pobijí nejen je, 
ale i jejich ženy a děti. To ale v tuto chvíli nevadí. 
Teď se cítí silní, svobodní, sluníčko svítí a vodka 
zřejmě teče proudem, tak jaképak starosti. Vědí 
ale také, že je Turci přece jen nepobijí všechny. Že 
jich hodně zmizí v nekonečných stepích a lesích, 
které jsou jejich domovem, že založí nové rodiny a 
zplodí nové děti, které zase potáhnou do války. Ať 
již proti Turkům, Polákům nebo Rusům. Tato men-
talita se táhne jako niť dějinami Ukrajiny, jejím 
posledním představitelem je paní Timošenko, své-
ho času ministerská předsedkyně, prohlašující, že 
je ochotná vzít sama samopal do ruky a ustřelit 
hlavu Putinovi a to se všemi důsledky.  

Ale současný ukrajinský konflikt nebude dnes hlav-
ním tématem, mým cílem je neutrálně a objektivně 
zmapovat Ukrajinu ať již v minulosti nebo součas-
nosti, aby si každý z nás mohl udělat představu, 
jak to tam asi může dopadnout. To všechno na 
základě informací, které jsem získal z toho, co už 
bylo o Ukrajině napsáno, nebo osobními rozhovory 
s občany republiky Ukrajina.  

Začnu těmi osobními rozhovory, které jsem vedl s 
ukrajinskými pány žijícími v Čechách. Tito pánové 
zde pracují v lese, krmí prasata nebo jezdí s trak-
torem a pomalu se dohrabávají k práci trochu kvali-

fikovanější, protože původními povoláními jsou 
třeba jadernými fyziky, matematiky, informatiky, ale 
třeba také svářeči, takže by asi byli schopni 
postavit raketu s atomovou hlavicí, což dosud 
neudělali a pokud udělali, tak zatím nepoužili, 
protože zatím u nás ještě všechno jakž takž stojí.  

Když tito pánové chtějí na Ukrajině navštívit své 
blízké, vydají se do Prahy na Florenc, odkud jezdí 
autobusy do Lvova či Užhorodu. Před nástupem 
do autobusu odevzdají více nebo méně dobrovolně 

určitý obolus přísluš-
níkům ukrajinské mafie. 
Tomuto poplatku se 
můžou vyhnout, když do 
autobusu nastoupí 
někde po cestě, pak ale 
musí zase podplatit 
šoféra autobusu, aby jim 
na trati zastavil, a také 
zaplatit taxi, které je na 
určené místo doveze.  

Když se autobus dokodr-
cá na ukrajinské hranice, 

tak odevzdají celníkům pasy, které jsou jim 
oštemplované vráceny. Ale ne všechny. Chybí ty, 
do kterých majitel nevložil padesátidolarovku. Maji-
telům těchto pasů je oznámeno, že s jejich pasy 
není něco v pořádku a že musí z autobusu vystou-
pit. Když to učiní, tak si jich najednou nikdo ne-
všímá dokud do svých pasů nevloží onu padesáti-
dolarovku nebo dokud autobus neodjede bez nich. 
Na ukrajinské straně pak cesta pokračuje po silnici 
lemované paláci, které si za předmětné padesáti-
dolarovky postavili zmínění celníci. Doma pak už 
zaplatí jenom místní mafii za ochranu - ať již jich 
samotných nebo jejich rodinných příslušníků. Po-
kud jim ještě nějaké peníze zbydou, tak je mohou 
použít na další korupční platby. Na dnešní Ukrajině 
se pod rukou automaticky platí za přijetí u doktora, 
za přijetí do školy, za nepřijetí na vojnu, za povo-
lení práce v zahraničí, no vlastně za všechno. 
Pokrokem proti době dřívější je, že kádrový profil v 
tom nehraje už žádnou roli.  

Ukrajinci s nechutí sledují, jak se čím dál rychleji 
mění vlády, jak jednu špatnou vládu nahrazuje vlá-
da ještě horší, jak vládu proevropskou následuje 
zpravidla vláda promoskevská a naopak, že v par-
lamentě často vládne pěstní právo, že zemi vysává 
hrstka pohádkově bohatých oligarchů a že se stále 
nic nemění, a když, tak k horšímu.  

Pokračování příště 
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Citáty a názory 

Jak strašné prokletí,  jež mohamedánství vložilo na své uctívače.  

Winston Churchill o islámu 

Kdo se modlí moc nahlas,  tomu nevěřím. 

Ludmila Utíkalová Martinková 

Mluv pravdu, miluj pravdu, braň pravdu, přej pravdu druhým... 

Mistr Jan Hus 

Jsem vděčný za nejostřejší kritiku,  pokud zůstane věcná. 

Otto von Bismarck 

 

Naše příští termíny …  

stř. 06.05. 17 hod. valná hromada, ASZ Altstadt 
 
so. 16.05. 50. ročník dálkového pochodu Praha – Prčice 
 spoluorganizace trasy Čerčany – Prčice. Kontakt: Karel Pokorný,  
 tel. 089/611 72 57, kpokorny41@aol.com 
 
so. 23.05.- 42. sokolské setkání v Tyršově Oetzu 
po. 25.05. organizuje Sokolská župa švýcarská (www.sokol.ch) 
 
pá. 03.-06.07. Kostnice, 600 let Mistra Jana Husa – pamětní program (viz str. 3) 
 společný výlet 3.-5. července 
 (spolu)organizuje Německo-české sdružení Kostnice (viz str. 4), www.d-cz.com 
 
ne. 19.07. společný výlet někam do hor, k horám nebo k jezeru  
 – vše podle kondice a nálady účastníků 
   

 
A k tomu každou první středu v měsíci...  

od 19 hod. pravidelné koulení v ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12  

 

   
zVěstník vychází třikrát do roka. Redakce: Jitka Scholz, jitkascholz@aol.com. Uzávěrka 14 dní před termínem vydání. 

Texty a fotografie jsou redakční, pokud není jinak uvedeno. 

Sport- und Kulturverein Sokol München e.V. (VR 18462), založen 4. dubna 2004, člen Mezinárodního českého klubu. 

Adresa: SKV Sokol München e.V., c/o Jitka Scholz, Wittelsbacherstr. 32, 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 náčelník) 089/310 98 342. Bankovní spojení: 

Kreissparkasse München-Starnberg, BLZ 702 501 50, Konto 360 476 766 


