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SPOLEČNOST PŘÁTEL USA – SOCIETY OF FRIENDS OF THE USA
ČESKO-AMERICKÝ KLUB – THE CZECH-AMERICAN CLUB
POBOČKA PRAHA – hlavní město
Kolega Ing. Dufek se zasloužil, že naše SPUSA má opět své webové stránky společné s naším Vzdělávacím
střediskem, viz: http://www.spusa.cz. Můžete se sami přesvědčit a vše vyzkoušet. Autor starších stránek byl
Jakub Šlajs, který společně s kolegou Ing. Dufkem připravoval jednak obnovení našich stránek a pak i příslušnou
aktualizaci. Velmi jim děkujeme. Jedny ze starších stránek byly pana Šlajse a bylo je možno najít na adrese:
http://kubajs.socialka.cz/spusa. Společné akce: Naše Vzdělávací středisko zajistilo pro naše členy angličtinu (od
15.15 hodin do 16.15 hodin) pravidelně každý čtvrtek. Pravidelná setkávání našich členů je každý pátek od 13
hodin v našem vzdělávacím středisku. Program zajišťuje kolega pan Liška (tel. 721 589 813; 241 726 058).
Komunistické představy a naše tradice: Komunisti měli podivnou představu, že stát je organizované násilí a
uměli to realizovat velmi dobře. Fundamentalisté mezi liberály mají naopak zcela opačné názory. Dle
všeobecného mínění se však považuje právní nejistota a nepořádek za hlavní překážkou našeho dalšího rozvoje.
Ohlédnutím do dávné minulosti zjistíme, že se živočichům začal zvětšovat mozek nad nejnutnější míru, kterou
potřebovali ke svému přežití. Tuto nadkapacitu začali využívat k řešení vzájemných vztahů. Jejich lepší vzájemná
koordinace pak vítězila nad hrubým násilím. Tvorové mají dokonce i svá pravidla, a tak ani policejní kůň
nevstoupí mezi sedící demonstranty. Rovněž i nejprimitivnější lidské skupiny měly svá pravidla. Stát pak již
vznikal z takových sousedských pravidel. Naopak národy bez vylepšených pravidel byly považovány starověkými
Řeky za barbary. Svoboda lidí je dána i respektováním uznaných pravidel a vnímáme to zejména při cestování
na silnicích. Z těchto důvodů jsou poučné a inspirující již zkušenosti antické kultury.
Pohanství se již před vlivem křesťanství vymanilo z nejhoršího barbarství a lidé již tehdy žili pod celkem
snesitelným římským právem. Původní primitivní právní řád se stále zdokonaloval. Společnost se již neřídila
zvůlí panovníka, ale poznanou moudrosti, a tak se ještě dodnes učí Římské právo. Je dobře připomenout, že
teprve roku 657 po založení Říma, za konsulů Gnaea Cornelia Lentula a Publia Licinia Crassa, se usnesl senát,
aby člověk nebyl více obětován. Před tím se to dělo slavnostně a veřejně.
Plinius starší, Kapitoly o přírodě, Svoboda 1974, a to v knize XXX (spíše kapitole), Světové rozšíření magie: Zde
uváděl, že není dobře možné dostatečně ocenit Římany, a být jim vděčným za to, že odstranili obludnosti, při
nichž se považovalo za ten nejzbožnější akt zabít člověka, a dokonce za velmi zdravé jíst ho. (Zemřel roku 79 po
Kr. při zkoumání výbuch Vesuvu.)
Dle antické tradice vznikl stát po špatných zkušenostech s násilnickou zvůlí vývojem z původních sousedských
pravidel. Titus Lucretius Carus (zemřel roku 55 př. Kr.) ve své knize „O přírodě“ (dle vydání Svoboda 1971 na str.
197) uvádí:
Sousedé tenkrát se začali spojovat k družbě,
(str. 201)... Potom je naučili si starosty volit,
už nechtíce bezpráví páchat a navzájem snášet,
zavedli práva a závazné zákony dali;
a děti i pohlaví ženské si v ochranu dali,
ten násilnický život už unavil lidstvo,
neladně skřeky i posuňky naznačujíce,
umdlené od samých půtek; tím raději samo
že se slabými by všichni měli mít soucit.
pod jařmo práva a zákona sklonilo šíji.
Nicméně svornost se nemohla obecně ujmout.
Dřív byli v hněvu hned hotovi k lité pomstě,
Část větší a lepší však plnila úmluvu svatě;
nežli by směli dnes dle řádu a práva;
Sic lidstvo by bývalo zašlo už tenkráte všecko
proto ten dračí život se zošklivil lidem.
a bylo by nemohlo dnešku se plozením dožít.
Mnoho podobných těžkostí měl již Sokrates, který bouřil proti sofistům. Tvrdil, že přírodnost, spravedlnost,
čest, pravda, morálka atd. jsou dříve než lidé, a že ovlivňují jednání společnosti. Ta prochází soudností a vládne
svědomím. Tvrdil, že jejich vládu jen objevujeme, a že pravda i vědění jsou tak pánem lidí. Později se dodávalo,
že teprve tato autorita činí člověka úplnou lidskou bytostí. Vybočené učení sofistů, že „člověk je mírou věcí“ se
uplatňovalo v Řecku jen po dvě generace. Rovněž tak platilo přechodně i stanovisko silných jedinců (tyranů),
kteří v jednotlivých obcích na nějaký čas uchvátili moc a tyranizovali. Pak se uvádělo, že „jsou to titáni, kteří
vylézají z jeskyň, aby házeli balvany proti Olympu“. Později se dodávalo: „nevěřte titánům, krásný a veliký život
není ve vzpouře, ale ve všední práci“. Tento výrok se připisuje T.G.M. Těmto představám odpovídaly také názory
Emanuela Rádla o pomíjivosti násilí. Ty byly koncem naší předválečné republiky velmi rozšířené a pomáhaly
překonávat i násilnický tlak nacistů.

(Titus Lucretuis carus, O přírodě, str. 212)
Obilný osev a zrno bídnému lidstvu
Athény slavného jména prý rozdaly první,
obrodily mu život a zákony daly …

Tak se obecně v Římě věřilo, protože ve svých zákonech dvanácti desek shledávali Římané výpůjčky z athénského zákoníku Solónova (roku cca 594
př. Kr.). Vážnost zákonů a jejich podíl na rozkvětu
naší civilizace potvrzuje i názor, že sv. Cyril a Metoděj prospěli našim zemím také tím, že u nás zavedli dokonce jimi zjemnělé a zjednodušené byzantské právo.
To umožnilo, aby se naše země staly v minulosti evropskou mocností. Slabinu našeho současného práva, včetně
její vymahatelnosti, mnozí souhlasně považují za hlavní překážku rozvoje našich zemí.
Eldorádo bakterií v boileru: Před lety jsem vyměňoval prorezivělý a uvnitř bylo překvapivě velmi mnoho
nechutných usazenin. Instalatér dodal, že si v teplé vodě z boileru nečistí ani zuby a stejně tak radil i mně. Při
následné odborné konzultaci mně doktorka od hygienika vysvětlila, že se samozřejmě má čas od času boiler
nastavit na vysokou teplotu a několikrát vypláchnout. Známá sestra z nemocnice mně však ujistila, že ani
v nemocnicích se nic takového nedělá. Z těchto důvodů věřím více této zdravotní radě instalatéra a nevylučoval
bych ani takový zdroj neznámých střevních epidemií.
SOKOL byl založen v Praze 16. 02. 1862. Starostou se stal Jindřich Fügner a Jindřich Tyrš místostarostou, později
náčelníkem a patřil k nim i Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. Již před I. světovou válkou dokázali
uspořádat 6 sletů (1882; 1891; 1895; 1901; 1907; 1912). Po zpolitizování české společnosti byly v roce 1894
vytvořeny Dělnické tělocvičné jednoty DTJ a v roce 1919 měly již 900 jednot s 122.000 členy. Ty se však dále
ještě štěpily. Za republiky byly uspořádány 4 úspěšné všesokolské slety (1920; 1926; 1932; 1938). Během války
byl Sokol zrušen Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heidricha dne 8. října 1941. Němci
popravili 1212 a věznili dalších 10.400 Sokolů. Po válce byl zrušený Sokol opět obnoven. Slet byl v roce 1946 a
pak v roce 1948, kdy cvičilo asi půl milionů cvičenců. To se samozřejmě komunistům nelíbilo, a tak další slet byl
až v roce 1994 a pak v minulém roce. Nyní je občanským sdružením, které má v naší republice asi 190.000
členů. Sokol však dokázal realizovat a zpopularizovat své heslo „ve zdravém těle zdravý duch“ nejen v celé
tehdejší české populaci, ale i v mnoha dalších zemích (WIKIPEDIE uvádí, že nyní je mimo ČR ještě ve 12ti
zemích).
V USA byl založen 4. února 1865 ve St. Lois, Missouri a pak působil v Chicago, New York, Baltimore, Cleveland,
Milwaukee, Detroit, Omaha, atd. Stále je v USA velmi populární a během svého působení tam zcela zdomácněl.
V letošním roce od 25. do 30. června se v americkém Wilwaukee (kde v 19. století působil i náš Vojta Náprstek,
a to v letech 1850 až 1857) chystá jejich slet, na kterém i naši sokolové předvedou své skladby, které nyní již
pilně nacvičují.
K americkému Sokolu se vyjádřil i prezident USA John F. Kennedy: "Ask not what you can get from your
country, but what you can do for it. I appreciate the part the American Sokol Movement has played in
establishing physical fitness and good sportsmanship as major objectives of recreation, education and our way
of life. In years to come, I hope American Sokol's example will inspire millions more to join in this pursuit of
excellence."

Zajímavý je sudetoněmecký pohled na Sokol. Dle rakouského Sudetoněmeckého krajanského sdružení je
Sokol českou ultranacionalistickou organizací, která byla založena díky německé vynalézavosti počeštěnými
Němci Friedrichem Tirschem a Heinrichem Fügnerem (viz WIKIPEDIE).
Společný cvičitelský ústav pro Čechy i Němce však působil již v polovině 19. století na pražském Václavském
náměstí, ale po vzájemných neshodách se pak národnostně rozdělili. Tyrš, jako student, tam dělal delší dobu
cvičitele. Tak měl inspirace i mnohé zkušenosti pro založení Sokola.
Dovoluji si připomenout možnost placení letošních členských příspěvků. Můžete osobně nebo přímo na náš účet, který má
čís: 135 135 383/ 0300 Poštovní spořitelny, tj. kdekoliv na poště nebo z bankomatu. Banka často neuvádí plátce, tj. je nutno
dodat příslušný doklad pro kolegu Ing. J. Kohouta. Současně připomínám i prosbu na zasílání vašich příspěvků do Občasníku
a opět naši výroční schůzi, která bude prvé úterý v březnu, tj. 05. 03. 2013 od 16ti hodin v našem Vzdělávacím středisku.
Za pražskou pobočku Petr Jílek

