prosinec 2020
číslo 1-3 - ročník XVII

Demokratické šálení
 „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti
bránit vaše právo to říkat.“ Tenhle Voltairův citát je
jeden z pilířů demokracie, který platí pro každého;
to znamená i třeba pro toho, kdo demonstruje,
abychom se nechali zahubit koronavirem nebo aby
všem, kdo nevzývají proroka, byla uříznuta hlava.
Platí dokonce i třeba pro Václava Klause nebo médii
zmanipulovanou Thunsbergovic Gretu, zkrátka i pro
typy, jejichž mlčení by bylo pro svět
přínosem, kteří ale naopak naplňují
svými pokřiky náměstí v zemích, kde
demokracie jakž takž vládne. To by
ale demokracii mohlo nechat celkem
klidnou, pod Voltairovou patronací
může křičet každý. Tedy pokud jenom
křičí a nepokouší se svoje bohulibé
nápady uskutečnit.

zase omezuje počet jejich zákazníků na subjekty
disponující dostatečnou likviditou.
Tato situace velmi vyhovuje jedné zajímavé skupině
lidí, která se v tomto poloprávním prostředí skvěle
pohybuje. Jsou to lidé vzdělaní, většinou absolventi
takových těch podivných studijních oborů od
politologie po aplikovanou etiku, které jim zaručují,
že se nikdy nesetkají s normálním životem, a ti
dohromady tvoří instituci zvanou vláda.
Vláda musí být sice demokraticky
zvolena, ale protože pro voliče je téměř
nemožné posoudit, jestli je vláda dobrá
nebo špatná (musí se totiž živit prací, a to
jim dost odvádí pozornost), tak zvolí toho,
kdo je po ruce.
Vláda pak vládne s malými obměnami na
věčné časy a pomalu vytváří demokratickou diktaturu. Jelikož ale není tak úplně na
hlavu, tak ví, že každá diktatura jednou
skončí tím, že se národ naštve a rozmlátí
všechno včetně jich. Proto sice fixuje své prebendy
a o právním státě moc nemluví, ale současně se
pokouší přece jen zajistit, aby lid – a to nejenom ten
pracující – byl nakrmen, oblečen a ubytován. To se
zatím více méně daří, takže je vlastně všechno ok,
tedy dokud vláda rozhoduje o záležitostech typu
zastoupení žen ve správních radách nebo privatizace
veřejných záchodů.

Proti uskutečnění řvounských požadavků má demokracie páku zvanou
zákony, páku závaznou pro každého.
Dodržování zákonů je - v případě nutnosti – možné zajistit nástrojem zvaným pendrek.
Zdánlivě tedy jednoduchá záležitost. Avšak všechno
je – jak tomu často bývá - jinak. Nové zákony totiž
produkuje instituce zvaná parlament, složená z lidí
zvaných poslanci, jejichž zájem vyrábět kvalitní
zákony stojí až na místě posledním. Zájmem prioritním je vytvořit prostředí zvané ruka ruku myje,
které jim ve finále zajišťuje co nejdelší pobyt v
instituci a samozřejmě i optimální finanční ohodnocení. Logickým důsledkem je pak zrod zákonů buď
zcela nesmyslných nebo neinterpretovatelných nebo
zákonů jiným zákonům odporujících, eventuelně
také zákonů, které si každý může vykládat podle
potřeby.

Zajímavá ta vládní story začne být, až když si
někteří z těch pouličních – ať již zelených, hnědých
nebo rudých – řvounů, povzbuzených nepřítomností
pendreků, někde seženou flinty.
Ale než k tomu dojde, tak bych si dovolil laskavému
čtenáři popřát hezké Vánoce a požádat ho, aby si
přicházející nový rok – doufejme již bezkoronový opravdu hezky užil. Dokud to ještě jde.

Národ, jehož jménem jsou zákony vydány, je pak
nemůže pochopit, a když se na ně chce někdy
odvolat, odevzdá svůj osud do rukou individuí
zvaných právníci, kteří předstírají, že je chápou.
Toto předstírání si ale nechají královsky zaplatit, což

Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com)
Použité foto (JiS): pražská čistírna vod
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Ze života jednoty

Maškarní

KOULENÍ
středa, 5. února 2020

Není jisté, zdali si některé
slabší povahy v našich
řadách vzaly k srdci
lehkou výčitku bratra starosty Pokorného ohledně
absence masek při loňském maškarním koulení.
Skutečností zůstane, že se nás
letos v únoru sešlo omaskovaných

šest, a to
z jedenácti,
což je absolutní většina. A některé masky se skutečně nechaly vidět.
Byly to naše letošní předposlední kuželky,
následkem pandemie se hrací tabulka
uzavřela (viz následující strana) – společně
s naší kuželkovou klubovnou na Sebastiansplatzu – již v březnu 2020.

sportovní výlet

Fotbalgolf
neděle, 13. září 2020
Letošní pandemie koronaviru zamávala nejen
celým světem, ale i naší jednotou. Kuželkárna, kde se scházíme každou první středu
v měsíci, zjara přerušila provoz, tak nezbylo
než hledat aktivity na čerstvém vzduchu.
Po třech letech jsme si tedy zopakovali turnaj
ve fotbalgolfu, opět na skvěle vedeném hřišti
v Rehlingu u Augsburku, aby každý mohl
porovnat současnou formu s minulým umístěním (viz též zVěstník 2/2017). Naše výkony
měly – s vyjímkou Karla Pokorného – vzestupnou tendenci.
Rekord sportoviště v Rehlingu s 18 drahami je 55 kopů.
Umístění a počet kopů/bodů byl následující (úspěšnější jen ten, který jich dosáhne méně,
pozn. redakce):
1. Nikola Scheufler (107 bodů, 2017 nebodoval, na skupinové fotografii uprostřed), 2. Jitka
Scholz (112 bodů, 2017: 123 bodů, na fotografii 1. zprava), o 3. a 4. místo se dělili Karel
Pokorný (114 bodů, 2017 zvítězil se 105 body, na fotografii 2. zleva) a Karel Svoboda (114
bodů, 2017 se 121 body na 2. místě), 5. místo obsadil Marcel Jermář (122 bodů, 2017: 128
bodů, na fotografii 1. zleva), 6. Drahuše Krajcrová (128 bodů, 2017: 142), a o 7.-9. místo
se se 136 body dělili Alena Pokorná (2017: 158 bodů), Dušan Pokorný (2017: 142 bodů)
a Barbara Scheufler (2017 nebodovala, na fotografii 2. zprava).
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Kuželková liga 2020
Konečné pořadí (březen 2020) a body
1.
2.-3.
2.-3.
4.

Cach, Jiří
Scholz, Jitka
Syrovátka, Karel
Jermář, Marcel

75
64
64
40

5.
6.
7.
8.

Scheufler, Barbara
Pokorný, Dušan
Pokorný, Karel
Scheufler, Nikola

39
34
32
31

9. Krajcrová, Draha
10. Svoboda, Karel

24
21

SVU Německo – Mnichov
Členové výboru v nových funkcích
Mimořádná členská schůze Československé společnosti pro vědy a umění (SVU) Německo zvolila
11. listopadu 2020 za nového předsedu pana Karla Pokorného. Ten nahradil dlouholetého předsedu Ladislava Pavlíka, který ke konci listopadu ze zdravotních důvodů ze své funkce odstoupil.
Předtím potvrdila zářijová členská schůze paní Blanku Fajkusovou jako novou pokladní.

Česko zpívá koledy 2019
SVU Německo je v Mnichově mimo jiné pořadatelem akce Česko zpívá koledy. Zatímco se
loňské Vánoce zpívalo společně z plných plic
v centru města na vánočním trhu
na Rindermarktu, letos se zpívalo
sice z plných plic, ale v soukromí,
tudíž nezřídka na úkor domácí
pohody…

Česko zpívá koledy 2020
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LUDMILA PŘEMYSLOVNA
a bavorské modro-bílé kosočtverce
Modro-bílé kosočtverce jsou symbolem Svobodného státu Bavorsko.
(„Svobodný“ mimochodem proto, že se – roku 1918 – osvobodil, ač
nerad, od královské nadvlády a stal se republikou. Je tedy rovnoprávnou součástí německé federace jako všech ostatních 15 spolkových zemí.)
Teorie rozšířená mezi patriotickými Čechy v Bavorsku, že modro-bílé
kosočtverce do Bavorska přivezla jedna česká šlechtična, se tak
úplně nezakládá na pravdě. Ale odkud přišly?
V této souvislosti není bez zajímavosti se nejprve podívat o 800 let zpět, do středověku, dob
rytířů a hradů, kdy válečníci začali oblékat
brnění. To zakrylo nejen jejich tělo, ale i krk a
hlavu, a tak vznikl problém, jak rozlišit přítele
od nepřítele a ve válečné vřavě omylem nemasakrovat členy vlastní družiny. Zabránit tomuto nebezpečí vyřešila myšlenka jednotného
označení na obranném štítu, který měl každý
válečník připevněný na předloktí.

1204 pojal za manželku. Jejich společný syn vévoda
Otto II. převzal erb
rodiny z Bogenu za
svůj a od 13. století
se tak modro-bílá
routová šachovnice
stala pevnou součástí erbu vládnoucího rodu Wittelsbachů.

Z těchto prvních symbolů se časem vyvinuly
erby jako znamení různých šlechtických rodů a vládních dynastií.

Když pak roku 1806 vzniklo Bavorské království a k němu se připojily nové
země, postoupily modro-bílé kosočtverce na místo celobavorského
symbolu.

I bavorské modro-bílé kosočtverce
byly původně tímto šlechtickým symbolem. Jejich původem byl pravděpodobně tvar železné mříže, kterou
se svého času štíty zpevňovaly, což je
taky důvod, proč tento tvar není
úplnou raritou. Kupříkladu červenobílé kosočtverce jsou součástí erbu
knížat Grimaldi z Monaca.

Vedle vlajky a státního znaku
dnes kosočtverce zdobí i logo
politické strany CSU, fotbalového
klubu FC Bayern München a od
roku 1929 je modro-bílá kombinace součástí loga mnichovského
automobilového výrobce BMW.

Modro-bílé kosočtverce byly původně erbem dolnobavorských hrabat z Bogenu,
ve vrcholném středověku - po rodu Wittelsbachů - druhé nejvlivnější šlechtické rodiny v Bavorsku. Hrabě Albert III. z Bogenu pojal (zřejmě roku 1184) za manželku Ludmilu Přemyslovnu (1170-1240), neteř Přemysla Otakara I.

Zdroj: Bayerischer Rundfunk
Foto uprostřed: Dřevěná soška princezny
Ludmily Přemyslovny z kláštera Seligenthal
jehož byla zakladatelkou, u dolnobavorského
Landshutu. Exponát na letošní Bavorské
zemské výstavě „Město osvobozuje“ ve švábském Friedbergu.

V roce 1197 hrabě Albert ale během jedné
křížové výpravy zemřel, přičemž zanechal své
ženě slušný majetek. A vedle polností i svůj
rodinný erb, modrobílé kosočtverce. Mladá
vdova neměla o nápadníky nouzi. Závody o její
přízeň nakonec vyhrál vévoda Ludvík I. Bavorský z rodu Wittelsbachů, který Ludmilu roku

Foto vpravo nahoře: Bavorský erb z městské
brány v Ingolstadtu (14. nebo 15.
století), exponát na letošní Bavorské zemské výstavě.

4

SUDETONĚMECKÉ MUSEUM
Letošní podzim ukončil
éru anekdot o nekonečné
stavbě nového berlínského letiště, které
v listopadu zahájilo svůj
provoz s devítiletým
zpožděním.
Ale ani v Mnichově neběží vždy vše podle
plánu. „Pouze“ s dvouletým zpožděním, čtyři
roky po položení základního kamene, tu bylo v
pondělí, 12. října 2020
oficielně otevřeno
Sudetoněmecké
muzeum.
Regulérní provoz, který
pak poslední říjnový týden začal, skončil hned o
týden později - v rámci protikoronových opatření.
Takže o těch ca. 900 exponátech stálé výstavy na Hochstraße, známých ze
sdělovacích prostředků, se snad veřejnost bude moci osobně přesvědčit
napřesrok. A třeba se do té doby také najde někdo na místo ředitele,
kterého muzeum doposud bohužel marně hledá.

„A vy zase v Německu máte ty Turky…“
…pronesl jeden pán během naší debaty v jednom pohostinství na
českém venkově, ve které trpce žehral, že země česká má na krku
mnohé cikánské – dnes romské - spoluobčany.
Když byl poučen, že kromě Turků má Německo ještě Albánce, Čechy,
Chilany, Poláky, Izraelce, Somálce, Rusy a ještě mnohou další boží
čeládku, ale že se tam tak nějak neříká, že by je měl někdo na krku, a
to ani kdyby to byla pravda. Pán mínil, že to musí být hrůza a Němci
jednou uvidí...
Měl možná pravdu: Teď nedávno Německo (a nejen Německo) skutečně koukalo, když v Mannheimu vyvinul
turecký doktorský pár Ugur Sahin (na rodinné fotografii ve žlutém tričku) a Özlem Türeci jako první vakcínu proti řádícímu koronaviru a tak – kromě obrovského humanitárního
významu celé záležitosti – přihodí k té
hromadě peněz, kterými imigranti každoročně zvednou německý národní důchod, dalších pár miliard.
Karel Pokorný
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Citáty a názory
Čím starší jsme, tím více si na Vánoce přejeme věci, které se nedají koupit v obchodě.
Anonym

Dlouho jsem si z koronaviru nic nedělal. Až když vláda prohlásila, že má situaci pod
kontrolou, to jsem propadl panice.
Anonym

K optimismu v dnešní době neexistuje žádná alternativa.
Prof. Harald Lesch

Program
leden – prosinec 2021
(Všechny termíny jakožto kuželkové středy se konají pouze pokud situace dovolí.)
stř. 07.04.

volební valná hromada
17 hod., ASZ Altstadt (zvonek „Kegelbahn“)

so. 15.05.

spoluorganizace 55. ročníku dálkového pochodu
Praha – Prčice, start Čerčany (www.praha-prcice.cz)

so. 22.05. po. 24.05.

48. sokolské setkání v Tyršově Oetzu
organizuje Sokolská župa švýcarská (www.sokol.ch)

so. 20.11.

SKV Open – 15. ročník kuželkového turnaje
17 hod. ASZ Altstadt, přihlášky u Dušana Pokorného (kontakt níže)

stř. 01.12.

mikulášské koulení
19 hod., ASZ Altstadt, s pohoštěním, organizují všichni

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. Omyly vyhrazeny. Přetisk povolen s uvedením pramene.
Sport- und Kulturverein Sokol München e.V. (VR 18462), založen 4. dubna 2004.
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 náčelník) 089/512 99 339. Bankovní spojení: Kreissparkasse
München-Starnberg, IBAN: DE98 7025 0150 0360 4767 66, BIC: BYLADEM1KMS.
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