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číslo 1, květen 2004

Tak je to tady...
... nová sokolská jednota v Mnichově,
založená 4.4.2004 (to aby si to později
školní mládež lépe pamatovala), je nás
osmnáct (zatím), směr a cíl máme
totožný s Miroslavem Tyršem a
stovkami sokolských organizací po
celém světě – viz § 2 našich stanov.
Své předsednictvo jsme zvolili ve
složení:
starosta
Karel Pokorný
místostarosta
Dušan Pokorný

jednatelka
pokladník
náčelnice
zapisovatelka

Jitka Scholz
Dušan Pokorný
Danuta Sachl
Jitka Scholz

Kontaktní adresa:
SKV Sokol München e.V.
c/o Jitka Scholz
Wittelsbacherstr. 32
D-82110 Germering
e-mail: jitkascholz@aol.com

Ohlasy ze sokolského světa
Děkuji za informaci, je jistě velmi dobré,
že Češi přicházející dnes ve větším
množství do různých míst světa mají v
případě Mnichova možnost najít zázemí
u sokolů v jednotě, která jim umožňuje
členství. ... Přeji Vaší jednotě zdar v jejím
tělocvičném a kulturním působení v duchu
Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.
Jaroslava Čajová, TJ Sokol Žižkov II
Vážené sestry a vážení bratři,
děkujeme Vám za Váš dopis a jsme rádi,
že i dnes se zakládají nové jednoty. ...
Máme zájem s Vámi navázat kontakt
a případnou další spolupráci.
TJ Sokol Praha Libeň
Nazdar Jitko,
blahopřeji Tobě i všem členům k založení
nové sokolské organizace. Přeji Vám
hodně sil do práce, radost a pochopení z

realizovaných myšlenek, kde budete jistě
úspěšní.
Zdraví Lída Ryšavá
Děkuji za zaslání zprávy o založení nové
jednoty v Mnichově. Bohužel nemohu říci,
že jsem byl tímto oznámením zrovna
nadšený...
Zdravi Zdeněk Bidlo
Díky za zprávu a přeju vám hodně zdaru
ve vaší novostaré činnosti, ať se vám to
vydaří, jak si to představujete...
Zdravi Jana Vodičková
Založením nové jednoty SKV Sokol
München odcizili Karel Pokorný, Jitka
Scholz, Danuta Sachl a Dušan Pokorný
naší jednotě název Sokol...
výbor TV Sokol München e.V.

Dziękujemy za przesłanie nam informacji
o powstaniu nowej Jednoty sokolskiej.
Całemu zarządowi życzymy wytrwałości
w prowadzeniu organizacji sokolej.

Dr Andrzej Bogucki
Prezes ZTG "Sokół" w Polsce

To bych si byl nepomyslel
Ani jsem si nemyslel, že to někdy
zažiju, ale stalo se to. Být u zrodu
nové sokolské jednoty je zážitkem
skutečně životním a i když mi časově
téměř současně s termínem naší zakládající sešlosti byly vytrženy čtyři
zuby a chytla mě artróza v koleně,
nepovažoval to ani můj tradiční životní pesimizmus za špatné znamení.
Neb sokolové to nemají mít v živote
lehké a shora uvedené ťafky osudu
pro mě byly znamením, že budeme
sokolskou jednotou jak má být.
Jako většina z nás jsem ještě nikdy
žádnou sokolskou, vlastně ani žádnou jinou organizaci nezakládal,
vždycky jsem do nějaké přišel, do
jedné jsem byl dokonce násilně dovlečen, čemuž jsem se bránil jednak
fyzicky a jednak akusticky, jednodušeji řečeno příšerným řevem. To
bylo ale někdy v šestačtyřicátém,
mně bylo pět let a bál jsem se bronzového Tyrše stojícího s šavlí v ruce
ve vestibulu vinohradské sokolovny
(stojí tam mimochodem ještě dnes,
komunisti ho tam celou tu dobu
nechali, zřejmě se domnívali, že je to
buď Pugačev nebo Stěnka Razin).
Jo a ta osoba se mnou bojující byla
moje maminka.
Tato událost nehrála samozřejmě
při zakládání «Sportovní a kulturní
jednoty Sokol München» žádnou roli, sešlo se nás naopak pár, co spolu
můžeme, většina už s nějakým tím
pátkem příslušnosti k sokolskému
hnutí na krku, a všichni jsme přišli
s přesvědčením, že to, co děláme, je

dobré, že z toho máme a budeme mít
radost, a rozhodli jsme se, že uděláme Sokol, který bude patřit k
tomu velikému množství sokolských
organizací, rozsetým po celém světě,
a že doufáme, že bude patřit k těm
dobrým. To mimo jiné i proto, že
jsme si naše rozhodnutí neudělali
lehké a že díky našim zkušenostem
už přesně víme, s jakými problémy
se setkáme a jak je budeme řešit a že
přitom hlavně musíme zůstat féroví.
Budeme spolkem pro každého, ale
klademe velký důraz na to, abychom
byli jeden druhému přítelem a kamarádem, a to jde jenom, když bude
souhlasit i ta známá «chemie», která
vylučuje vznik pomluv, lží a podobných úkazů bohužel dost často ve
společenstvích ať již jakéhokoliv
charakteru pozorovatelných. Naši
sportovní činnost zaměříme na vedle tradičních sokolských sportů,
jakým je třeba gymnastika - také ve
značné míře na horskou turistiku a
lyžování.
«Ideologicky» chceme patřit k sokolským jednotám česky hovořícím,
Tyršovými tézemi se řídícím a chtěli
bychom, aby se na naší činnosti nepodíleli pouze Česi v Mnichově dlouhodobě žijící, ale i krajané, pobývající v Mnichově jen přechodně.
A samozřejmě se těšíme na všechny,
kteří mají pocit, že chtějí něco
podobného jako my.
Karel Pokorný

