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� Vloni v prosinci zpívali krajané na mnichovském 
Rindermarktu koledy, a to ve stejný den a ve stejnou 
hodinu jako deseti-, pokud ne statisíce po celé �eské 
republice jakožto i po celém zbytku této planety. V 
Mnichov� tvo�ila vyjímku jen malá elitní skupinka, 
která – p�esv�d�ena o své vyjíme�nosti – si necht�la 
zadat s plebejci z krajanských �ad. Na druhé stran� se 
ale zase tak úpln� necht�la vzdát mediální publicity se 
zp�vem spojené, a tak uspo�ádala zpívání vlastní, v 
jinou hodinu a na jiném míst�, na mís-
t�, které nazvali sí� slávy a postarali 
se, aby i jejich akce byla náležit� 
mediáln� zviditeln�na. 

Našt�stí žijeme v dob�, kdy se fázi fa-
šistické historie n�mecké spole�nosti 
poda�ilo zpracovat natolik, že už si 
málokdo vzpomene, že tuto sí� slávy 
neboli Feldherrnhalle si kdysi vybral 
Adolf Hitler jako místo svého prvního 
pokusu o p�evzetí moci. V dob� nacis-
tické diktatury ho�el na tomto míst� 
v��ný ohe�, stála tam �estná stráž SS 
a kdo šel okolo, musel hajlovat, takže 
se slušní lidé onomu místu vyhýbali. 

Dnes už je v hale pom�rn� prázdno, stojí tam m. j. tro-
chu osamocen� socha maršála Tillyho z t�icetileté vál-
ky, což byl také p�kný vrahoun, ale to už je dávno. 

Ale je možné, že kdyby šel náhodou v dob� zp�vu ko-
led okolo t�eba n�kdo z tureckého konzulátu, a oznámil 
akci do Ankary, tak by to sou�asného kandidáta na sul-
tána t�eba utvrdilo v p�esv�d�ení, že Spolková repub-
lika je op�t evropským semeništ�m fašizmu.  

A sultáni, jak víme, se s nikým nikdy moc nemazali, 
jen jsi pípnul, už jsi byl o hlavu kratší. To ten dnešní 
kandidát tak úpln� za�ídit nem�že, brání mu v tom 
n�jaké nesmyslné zákony, které samoz�ejm� zavrhne 
hned, jak se stane sultánem opravdovým.  

Aby se sultánem mohl stát, pot�ebuje zblbnout národ 
natolik, aby mu dal své požehnání. Problém je, že ná-
rod doma mu na to ze strachu asi kývne, ale bohužel 
žije velká �ást jeho poddaných v bezpe�í západní Evro-
py. A tu je nutné p�esv�d�it, že je sultána t�eba, protože 

jenom on m�že od�init hanbu, kterou kdysi utrp�li 
jejich p�edkové, když to projeli u Vídn�.  

Z tímto ú�elem by pár jeho v�rných rádo p�ijelo do 
Evropy a tam na r�zných shromážd�ních lehce zfana-
tizovatelným soukmenovc�m p�edstavili budoucí sulta-
nát jako ráj na zemi. 

P�ijížd�jící v�rozv�stci by ale m�li mít n�jaký ten pa-
pír, který by je ke vstupu do té které zem� oprav�oval. 

Ne jako když na holandské hranice 
p�ijela siln� ošátkovaná dáma s tím, 
že je turecká ministryn� a že jede 
promlouvat ke krajan�m. Holandští 
policisté na to, že to s tou ministryní 
sice berou, ale ani tak není její pas 
pasem diplomatickým, a poslali jí 
šupem zpátky odkud p�ijela. A to do 
zem� zvané N�mecko, kde sice platí 
zákony podobné, ale n�jak se tam 
odnau�ili je používat.  

Holan�ané si tím moc ale nepo-
mohli, protože sultán to vzal šma-
hem a ozna�il ob� zem� za nacis-
tické a jeho ministr zahrani�í 
promptn� pohrozil svatou válkou. 

To se d�íve �ešilo tak, že se ke b�eh�m zem� vy-
hrožovatele poslal d�lový �lun, který dvakrát naslepo 
vyst�elil, p�ijal z rukou místních hodnostá�� kapitulaci 
a jel zase dom�. Tak to ale už dnes nejde a ve Spolkové 
republice už dvakrát ne, protože Bundesmarine 
pravd�podobn� nedisponuje plavidlem schopným k 
on�m b�eh�m doplout, což sice štve jistého Donalda 
Trumpa, ale asi je to tak lepší. 

Když se ale n�mecká kanclé�ka staví k celé kauze jako 
obvykle, to znamená, že kli�kuje jako zajíc p�ed my-
slivcem a sultánovým agitátor�m se vymlouvá, že v bu-
dovách, ve kterých by cht�li hovo�it, není dostate�ná 
protipožární ochrana nebo že nedisponují dostate�n� 
velkým parkovišt�m, tak si �íkám, že ty staré zvyky 
možná nebyly úpln� špatné. 

Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com) 

Ilustrace: Ivan Plíhal 
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Ze života jednoty 

Maškarní koulení  
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Buchheim Museum v Bernriedu 
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Ze sokolských jednot 
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Sokol v Polsku, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", 
si letos p�ipomn�l 150. výro�í založení první polské t�locvi�né 
jednoty, bylo to v únoru 1867 ve Lvov� (dnešní Ukrajina). 
Polský Sokol se posléze rychle rozrostl, mezi sv�tovými 
válkami m�l na tisíc jednot a polská emigrace zakládala další 
sokolské jednoty v Americe i po Evrop�.  

Dnes má polský Sokol kolem osmi tisíce �len� a udržuje své organizace mimo jiné ve Varšav�, v Kra-
kov� a v Poznani. 
�
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Devadesátku letos oslavil Lá�a Pavlík, nejen legenda krajanského života 
v Mnichov�, ale i dobrý kamarád, nositel ceny Gratias Agit, p�edseda 

Spole�nosti pro v�dy a um�ní N�mecko, dlouholetý vzd�lavatel a místostarosta 
TJ Sokol Mnichov (na fotografii v pr�vodu XII. všesokolského sletu 2000)  

a autor sborníku 25 let TJ Sokol Mnichov. Lá�a byl zakládajícím a jediným 
�lenem mnichovského Klubu prezident�. 

U p�íležitosti svých kulatin p�edstavil Lá�a 14. b�ezna v mnichovské 
Spole�nosti pro v�dy a um�ní �innost pražského divadla malých forem rampa, kde v 60. letech  

20. století p�sobil jako �editel a um�lecký vedoucí. 

Foto: Radomil Šolc ml.  
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Letos v únoru oslavil osmdesátku (foto z roku 1995) zakládající �len a �estný 
p�edseda TJ Sokol Mnichov Jan V. Trun�ík. Oslavil se svými v�rnými pobytem 
v �ímském Velehradu (viz reklama dole). Jenda byl jedním z prvních ú�astník� 
každoro�ních sokolských setkání v Tyršov� Oetzu. 

Jeho práce pro Sokol v exilu byla v roce 1996 ocen�na zlatou medailí Úst�edí 
�eskoslovenského sokolstva v zahrani�í a st�íbrnou medailí �eské obce sokolské. 

�

Reklama�

Nabídka ubytování v �ím�: �����������������

Nov� rekonstruovaný poutní d�m Velehrad nabízí celoro�n� ubytování pro poutníky. 
Nachází se v centru �íma nedaleko Vatikánu a vlakové stanice. 

Kontakt: Centro Velehrad, Via delle Fornaci 200, 00165 Roma, Italia. www.velehrad.net 
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Sokol v Rakousku letos p´ipo-
míná 150 let od svého založení. 
Rok oslav bude zahájen slav-
nostním veµerem 29. dubna na 

Velvyslanectví ¶eské republiky ve Vídni, všechny 
ostatní termíny a informace jsou k nalezení na 
webových stránkách www.sokol-wien.at. 

M·sto Víde¸ bylo odjakživa lákadlem pro migranty 
ze všech kout¹ svºta, pro »echy již v 17. století, 
kdy se sem z Prahy p¼estºhoval císa¼ se svým 
dvorem a za ním ½eská šlechta. St¼ední a nižší so-
ciální vrstvy, které sem šly za ekonomickými p¼ed-
nostmi velkomºsta, následovaly 
pozdºji. Pracovní síly z »ech, 
Moravy a Slovenska nalákal sta-
vební boom a hospodá¼ský rozkvºt 
císa¼ského reziden½ního mºsta, 
aby pak na p¼elomu 19. a 20. 
století dosáhl svého vrcholu. 

P¾itom politicky se ¿echÀm ve 
Vídni dob¼e nevedlo. Rakousko-
maÁarské vyrovnáni z roku 1867 
jejich pozici znevýhodnilo a ani po-
žadavky ½eské menšiny na uznání 
vídeÂských »ech¹ za národní men-
šinu a ve¼ejné právo na ½eské školy 
nebyly vídeÂskou radnicí p¼ijaty. 
Naopak se noví ob½ané mºsta mºli 
zavázat „uchovat nºmecký charakter mºsta ze 
všech sil.“ A to v dobº, kdy byla VídeÂ s 400 tisíci 
»echy z celkových 1,6 miliónu obyvatel druhým nej-
vºtším ½eským mºstem v Evropº. Nucená 
asimilace nefunguje dnes a nefungovala ani ve 
Vídni 19. století. »eši, nºm½iny ½asto neznalí, se 
stºhovali do ½tvrtí obývaných p¼evážnº ½eskou 
menšínou, nechávali se zamºstnávat u firem, kde 
se domluvili ½esky, a volný ½as trávili mezi svými 
krajany. Tak za½ly v 60. letech 19. století vznikat zá-

bavní a spole½enské 
spolky zamº¼ené na pé½i 
a udržení ½eského jazy-
ka, lidových zvyk¹ a kul-
tury. 

První sokolská jednota 
vznikla ve Vídni 3. b¼ezna 
1867. V roce 1910 pak 

bylo ve Vídni a okolí již 15 jednot s ca. 2.800 ½leny, 
které od roku 1894 fungovaly pod Župou 
dolnorakouskou. Od roku 1908 nesly všechny 
jednoty název „Sokol VídeÂ“ s ½íslem okresu. (Na 
fotografii výbor Sokola VídeÂ X. v roce 1927.)  

Konkurenci m·l rakouský Sokol p¼elomu století v 
dºlnických tºlovýchovných jednotách DTJ a v ½es-
ko-katolické organizaci Orel, který byl vybudován na 
podobných ideálech jako Sokol. VídeÂský Sokol se 
p¼itom orientoval p¼edevším na u½Âovskou mládež, 

které mºl nahradit ½eskou školu. Cvi½ilo se zpo½át-
ku v hostincích a divadelních sálech, až se roku 
1932 poda¼ilo spole½ným úsilím p¼estavºt bývalou 
továrnu v Ettenreichgasse na tºlocvi½nu. 

Zlom v rakouském Sokole p¼išel vypuknutím 1. 
svºtové války, kdy muselo 70 procent mužského 
½lenstva narukovat na frontu, mimochodem vídeÂští 
sokolové tvo¼ili p¹lku legioná¼¹. Že se organizace 
bºhem vále½ných let udržela, bylo jen zásluhou 
ženských ½len¹. 

Po 1. sv·tové válce, následkem ztráty v¹d½ích 
osobností, již vídeÂská organizace bývalé velikosti 

nedosáhla. Ale za½ala se orientovat 
na moderní disciplíny, byla založena 
sekce lyžování, basketbalu, šermu, 
volejbalu, ledního hokeje, baletu i 
šach¹. Mezivále½ná krize pak ovliv-
nila i vídeÂský Sokol, jehož ½lenstvo 
kleslo pod 2.000. P¼esto byl 
rakouský Sokol pravidelným 
ú½astníkem všesokolských slet¹ 
v Praze. 

Od roku 1938 podléhala ½innost 
„Sokolgau Ostmark“ cenz¹¼e, roku 
1941 pak byl rakouský Sokol defini-
tivnº rozpuštºn. Po válce v roce 
1945 se sice rychle obnovil, ale vel-
ká ½ást ½len¹ opustila – tehdy vál-

kou zni½ené a do ½ty¼ zón rozdºlené – Rakousko, 
aby hledala životní štºstí v »eskoslovensku. 

V roce 1952 došlo v rakouské župº k politickému 
rozkolu. »ást jednot totiž udržovala sympatie s dik-
taturou doma a spolupracovala s komunisty ovláda-
nou »eskoslovenskou obcí sokolskou v Praze. Tyto 
jednoty se od župy odlou½ily a župa samotná se 
v témže roce stala ½lenem Úst¼edí ½eskoslovenské-
ho sokolstva v zahrani½í. S ním zorganizovala ve 
Vídni dva zahrani½ní slety: v letech 1972 a 1982.  

V 90. letech minulého století se zásluhou dlouho-
letého župního starosty bratra Ji¼ího Nová½ka 
poda¼ilo získat pozemek býva-
lé tºlocvi½ny od jeho p¹vod-
ního majitele, »eskoslovenské 
obce sokolské, na kterém pak 
byla vybudována a v roce 
2000 otev¼ena nová vídeÂská 
sokolovna (adresa Angeli-
gasse 21, foto wikipedia.org). 

Dnes sestává Sokolská župa Rakouská ze šesti 
jednot, jejím starostou je bratr Tomáš Frey-Materna 
(foto uprost¼ed, slet 1994). Župa je jedním ze t¼í 
organizátor¹ sokolských setkání v Oetzu a p¼ipadá 
na ní - jako organizátora – i letošní turnus 3.-5. 
½ervna.  

Pochopiteln· se t·šíme na shledanou. 



 

5 

Z dopis� �tená���

���������	
	��	�	���
	��������
¶asto se hovo´í o problematickém zacházení se 
sokolským majetkem. K tomuto tématu jsme ob-
drželi nÃkolik dopisÄ, z nichž jeden – ve zkrácené 
formÃ – zve´ejÅujeme. P´íbÃh dÃlá dojem, že 
nedodržování právních p´edpisÄ se nevyhýbá ani 
sokolským kruhÄm. 

Brat¼i a sestry – sokolové,  

rádi bychom Vás seznámili s p¼íbºhem z naší jed-
noty, jak se výbor (ne)stará o sokolský majetek vy-
tvo¼ený našimi p¼edky, a s postojem 
½inovník¹ »eské obce sokolské ve 
vztahu k dodržování jejích stanov. 

T.J. Sokol Ji½ín je jednou z prvních 
pºti sokolských jednot založených už 
v roce 1862. V roce 1894 naši sokol-
ští p¼edkové postavili na hlavní – Hu-
sovº t¼ídº - v Ji½ínº (dnes pºší zóna) 
krásnou budovu divadla (viz foto 
z roku 1927, pozn. red.), jako sou-
½ást sokolovny. Toto Masarykovo di-
vadlo, jak se nazývá, fungovalo v 
rámci Sokola až do nynºjší doby. V 
90. letech minulého století ho dostal 
Sokol zpºt. Deset let ho využívalo 
mºsto Ji½ín zcela zdarma a posled-
ních deset let pak na základº pro Sokol zna½nº 
nevýhodné nájemní smlouvy, která nebyla p¼edlo-
žena ani schválena p¼edsednictvem »eské obce 
sokolské, a to za smºšnou cenu p¼esahující 300 
tis. K½ ro½nº. Kromº toho byl mºstu kup¼. povolený 
druhotný pronájem divadla a mºsto tak vydºlávalo, 
nap¼. pronajímáním r¹zným prodejc¹m, víc, nºž 
nám za pronájem platilo, cca 500 tis. K½ ro½nº. 

Po odchodu starostky jednoty sestry Blaženy Bo-
huÂovské ze zdravotních d¹vod¹ (pozn.: ta uza-
v¼ela výše uvedenou smlouvu a povolila druhotný 
pronájem) postoupila na její místo ses. Hana Ko-
lesárová z pozice místostarostky, podporovaná 
ses. Marii Tulkovou, župní starostkou, „režisérkou 
a scénáristkou valné hromady“. 

V roce 2015 výbor jednoty bez jakéhokoliv p¼ed-
chozího upozornºní v pozvánce na valnou hroma-
du (povinnost uvést vše, o ½em se bude jednat a 
hlasovat) nechal v rozporu s usnesením z p¼edešlé 
valné hromady hlasovat o prodeji divadla. Na tuto 
skute½nost upozornil pouze tajnº své p¼íznivce. 
Zastánci prodeje v tomto nelegálním hlasování 
mírnº zvítºzili a to zásluhou doplnºní plných mocí, 
které do dnešních dn¹ jsou utajené a výbor jednoty 
je nep¼edložil ani p¼edsedovi kontrolní komise 
»eské obce sokolské. 

UpozorÂovali jsme na nelegálnost této valné hro-
mady (v rozporu se stanovami) i nejvyšší orgány 

Sokola – starostku »eské obce sokolské ing. 
Mou½kovou, p¼edsednictvo »OS i kontrolní komisi 
»OS. Nikdo z nejvyšších orgán¹ neprojevil nej-
menší snahu náš majetek chránit a na naše 
upozornºní nereagoval, proto nám nezbylo než 
podat ke Krajskému soudu žalobu na neplatnost 
valné hromady 2015 - do dnešních dn¹ soudní 
¼ízení neprobºhlo. 

P¼i další valné hromadº v roce 2016 výbor rozhodl 
hlasovat formou delegát¹. „Sehnal a ur½il“ si sám 

delegáty, kte¼í v¹bec nechodí cvi½it a 
jsou ½leny jen formálnº a s tºmi ne-
chal opºt odhlasovat prodej divadla. 
Prodej byl opºt „podvodnº“ a „ú½e-
lovº“ odhlasován delegáty, kte¼í jsou 
výborem „chránºni“ a jejich jména i 
na žádost výbor dodnes nezve¼ejnil. 

Smlouva o prodeji je navíc naprosto 
nevýhodná pro Sokol. Jedná se pro-
hlášení vlastníka nemovitosti T.J. 
Sokol Ji½ín „o vymezení jednotek 
podle nového ob½anského zákoníku“. 
Mºsto koupí pouze vnit¼ní prostory 
divadla (sály), zatímco zdi mezi nimi, 
fasáda, st¼echa ap. z¹stanou spo-
le½né. Takže nám nez¹stane nic, co 

bychom mohli využívat, ale budeme muset 
spole½nº udržovat budovu.  

Divadlo má hodnotu 115 milion¹ K½, ale mºstu ho 
prodáváme za 18,5 mil., zp¹sob úhrady osm let ve 
splátkách po 2,5 mil. K½, p¼evod na mºsto do 
deseti dn¹ po podpisu kupní smlouvy. Navíc mºstu 
p¼ipadnou dva nové kotle za 2 miliony K½, takže 
Sokol dostane vlastnº jen 16 mil. A nebude mít 
žádný kotel na vytápºní tºlocvi½ny, která je zvlášÆ. 

Starostka »eské obce sokolské Ing. Mou½ková ca. 
20 dn¹ po valné hromadº sama p¼edložila kupní 
smlouvu p¼edsednictvu »OS ke schválení, a to i 
p¼esto, že si je vºdoma podané žaloby ke Krajské-
mu soudu. Vztah starostky a p¼edsednictva »OS 
k sokolskému majetku a jeho hájení se projevil, 
když uvedené orgány ihned bez problém¹ p¼es 
naše protesty potvrdily smlouvu o prodeji. Mºsto již 
podalo návrh na vklad zapsat kupní smlouvu u Ka-
tastrálního ú¼adu Ji½ín.  

Reakce výboru je taková, že jsme dostali dopo-
ru½ený dopis, ve kterém nám oznamují, že nás 
vylou½ili nejen z T.J. Sokol Ji½ín, ale i z »OS pro 
nesokolské chování. 

Aleš Nedomlel a Václav JírÄ 
vylou½ení ½lenové T.J.Sokol Ji½ín 

V JiµínÃ 21. µervna 2016 
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Jedna z nejv�tších sbírek sokolských pohlednic šla do dražby 

Adieu se po t�iceti letech vášnivého sb�ratelství 
rozhodl �íci sokolskému tématu monsieur Serge 
Bernard z Mnichova. 

V dubnovém zV�stníku 
2006 jsme �tená�e sezná-
mili s tímto francouzským 
nadšencem, kterému se – 
bez znalosti �eštiny – b�-
hem t�iceti let poda�ilo vy-
tvo�it jednu z nejv�tších sbírek so-
kolských pohlednic v�bec. Sbírka ob-
sahovala úctyhodných 6.000 pohlednic, 
fotografií a dalších vesm�s ojedin�lých 
dokument� sokolského hnutí z let 1862 až 
1948, s pe�livostí filatelisty popsaných a téma-

ticky ut�íd�ných do t�iceti 
silných šanon�. K jeho 
sbírce dále náleželo více než 
sedmdesát sokolských publi-
kací a periodik.  

A to až do lo�ského léta, kdy sb�ratel považoval 
sokolské téma za vy�erpané a rozhodl se je odlo-
žit. Ve prosp�ch tématu francouzskému elementu 
podobn� vzdálenému, a sice Výmarské republi-

ce, které se nyní v�nuje s houževnatostí sob� 
vlastní. 

�eské ve�ejnosti pláno-
val monsieur Bernard 
svou sokolskou sbírku 
p�edstavit v roce 2008, 
a sice prost�ednictvím 
výstavy v pražském Ná-
rodním muzeu. Po ná-
ro�né fázi p�íprav se 
však výstava - pro ne-
splnitelné pojiš	ovací 
požadavky – nakonec 

bohužel neuskute�nila.  

Kompletní sbírka pana Bernarda, kterou v lo�ské 
dražb� nabízel k prodeji renomovaný auk�ní 
d�m Christoph Gärtner ve švábském Bietig-
heim-Bissingen, v celém rozsahu kupce nenašla. 
Proto byla roz�len�na do n�kolika díl�ích soubo-
r� (viz foto, p�íklad nabídky z únorové dražby).  

V p�ípad�, že ani rozd�lená sbírka nenašla v úno-
ru kupce, bylo možno ji b�hem následujícího 
m�síce zakoupit za 80 procent vyvolávací ceny. 

 

Reklama�

Výstava Praga Piccola 2017 

1. �esko-n�mecká výstava v Praze aneb zoubkovaný sv�t 
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N�kte�í z ú�astník� každoro�ních 
sokolských setkání v tyrolském 

Oetzu mají ješt� pana Hans Jägera, proslulého 
oetzského sb�ratele um�ní, zakladatele místního 
kulturn�-historického „Muzea ve v�ži“ a jeho prv-
ního �editele v pam�ti jako majitele dnes již za-
niklého kempingu na b�ehu �eky Áchy. Ale také 
jako velkorysého mecenáše, který dal Sokolu 
svého �asu k dispozici prostor pro první instalaci 
pam�tní „Tyršovy sv�tni�ky“ ve svém statku. 
Expozice, která se nyní nalézá v míst� Tyršova 
rodišt� na d��ínském zámku, svými p�edm�ty a 
dokumenty p�ipomíná zakladatele Sokola Miro-
slava Tyrše, který v Oetzu v srpnu 1894 tragicky 
zahynul. 

Ve statku pana Jägera, konkrétn� v jeho p�ebu-
dované stodole na Piburger Straße, m�lo muzej-
nictví v Oetzu v 80. letech minulého století sv1j 
po2átek. V „Galerii zum alten Ötztal“ totiž ve�ej-
nosti p�edstavoval svou um�leckou sbírku. Hans 
Jäger (1937-2012), oetzský rodák, byl sb�-
ratelem t�lem i duší od raného d�tství. Sbíral 
všechny dokumenty kultury tyrolského života 
po2ínaje fotografiemi a dopisy, p�es kresby, 
um�lecké a votivní obrazy, h�bitovní k�íže až k 
nábytku. Pan Jäger v�noval svým sbírkám nejen 
veškerý sv1j volný 2as, ale také – jako starý 
mládenec – i bezmála veškeré své finan2ní 
prost�edky. Není tedy divu, že se mu za celý život 
poda�ilo shromáždit jednu z nejv�tších sbírek 
svého druhu v alpské oblasti.  

Když byla jeho 
stodola pro sbírku 
malá, a bylo to 
brzy, rozhodla se 
obec Oetz pro ni 
vytvo�it nové pro-
story. Ty se našly 
v „Turmu“ (v�ži), 
jedné z nejstarších 

staveb v historickém centru Oetzu, 
kterou si v polovin� 14. století ne-
chala z�ídit tyrolská šlechtická rodi-

na jako opevn�né obydlí. Než se Turm za2al 
p�estavovat na muzeum, m�la v n�m sídlo ma-
te�ská školka, do 19. století sloužil jako sídlo 
správy ötztalských majetk1 bavorského kláštera 
Frauenchiemsee a jako p�ekladišt� zboží a ne-
volnických dávek, které z Ötztalu putovaly po 
vodní cest� do Bavor.  

Po rozsáhlé rekonstrukci a p�estavb� po2átkem 
21. století, pochopiteln� se zásadní zemskou 

finan2ní podporou, 
sem byla v roce 2003 
sbírka pana Jägera, 
mezitím již v zem-
ském vlastnictví, 
umíst�na. 

Jeden z hlavních pilí-
�1 muzejních sbírek 
tvo�í památky na ötz-
talského rodáka Ma-
tyáše Brauna (1684-
1738), který platí za jednoho z nejvýznam�jších 
socha�1 2eského baroka. Originální rytiny, knihy 
a staré fotografie získal pan Jäger z velké 2ásti 
p�i svých návšt�vách 3eskoslovenska. (Na 
snímku naše skupina u modelu Braunova Snu 
svaté Luitgardy z Karlova mostu.) Snad net�eba 
p�ipomínat, že jejich transport p�es tenkrát ost�e 
st�ežené hranice do Rakouska byl nemálo dobro-
družný. Matyáše Brauna p�ipomíná také kopie 

jeho plastiky Trp�li-
vost (originál v Kuk-
su) v par2íku p�ed 
muzeem, tato již zdo-
bila vstup do p1vodní 
Jägerovy galerie ve 
stodole. 

Sbírku krajiná�ských 
obraz1, spíše její zlomek, obsahuje podkrovní 
podlaží (foto vlevo), p1vodn� obilnice. V dob� 
Tyršova pobytu byl Ötztal oblíbeným cílem 
malí�1-krajiná�1, tém�� by se tu dalo hovo�it o 
ötztálské um�lecké kolonii jak jsou v té dob� zná-
my kup�íkladu v okolí Mnichova. 

Jedno odd�lení muzea je v�nováno 
historii bydlení od gotiky po secesi, 
jeho sou2ástí je originální 2erná 
kuchyn� (foto). 

Turmmuseum pat�í ke skute2ným 
perlám rakouského muzejnictví, b�-
hem své krátké existence již získalo n�kolik oce-
n�ní, mimo jiné Tyrolskou muzejnickou cenu roku 
2004.  

„Bohužel v�novali sokolové muzeu v Oetzu dopo-
sud minimální pozornost“, konstatoval �editel mu-
zea Christian Nössig p�i naší lo4ské návšt�v�. 
Vzhledem k bohatému programu b�hem sokol-
ských setkání je to pochopitelné. Ale t�eba jen 
doposud chyb�la v 2eských médiích trocha rekla-
my pro tuto jedine2nou tyrolskou kulturní atrakci. 

Info: www.turmmuseum.at 
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Citáty a názory 

Když hodí jeden blázen kámen do studny,  tak ho ani sto chytrých nevyloví.  

Turecké p�ísloví 

Moud�ejší ustoupí.  Smutná pravda, na níž je založena sv�tovláda hlouposti.  

Marie von Ebner Eschenbach 

Když stojíš na okraji propasti,  tak je krok zp�t pokrok. 

Friedensreich Hundertwasser 

Udržet je t�����než získat. 

N�mecké p�ísloví 
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