srpen 2004
číslo 2 - ročník I
Slovo starosty
S nastavováním druhé tváře to v budoucnu přestaneme
přehánět, zkoušeli jsme to dost dlouho a nikam to nevede.
Zvedat hozené rukavice je sokolskému duchu bližší.
Karel Pokorný
Gratulujeme
Sokolu v Kanadě k úspěšnému provedení XI. sletu.
Náčelnici SKV Sokola München Daně Sachlové k vítězství v běhu
kolem Piburského jezera.

zavřený dopis
SKV Sokola München

Přejeme
Nově zvolenému předsednictvu České obce sokolské mnoho úspěchů v jeho práci.
Přejeme (a litujeme)
Marice Veličové a Janu Šíchovi z Českého centra v Mnichově do budoucna mnoho úspěchů
v osobním a pracovním životě.

Oetz 2004
Byl pro nás trochu vyjímečný, neb to byla
premiéra účasti na něčem, co je nám již
celá desetiletí důvěrně známé, co jsme také
spoluvytvořili.
Zřejmě první, kdo si naší nové jednoty
všiml, bylo počasí, které si na sobě dalo
opravdu záležet a zase poprvé po dlouhých
letech nepadla na posvátnou louku ani
kapka deště. A nejpozději, když Dana Sachlová s velkou převahou vyhrála běh kolem
Piburského jezera, všimli si už téměř
všichni. Jak to už na premiérách bývá,
neklaplo samozřejmě všechno, a tak Daninu
sbírku zdobí diplom, vystavený na jméno
pořadatelské jednoty, ale mýliti se je lidské
a odpouštěti božské (nezaměnit prosim s
latinským „quod libet Iovi non licet bovi“).
Druhé místo ve volejbalu získala jednota
TJ Sokol München již vlastními silami –
gratulujeme.
Mimo sportovních aktivit jsme také vedli
jednání o podmínkách přijetí naší jednoty do

Zahraniční obce sokolské – trochu jsme si
připadali jako Česká republika v Bruselu –
jednání byla složitá, ale jako ta v Bruselu
konstruktivní a korunována na místě ústní
dohodou. Nejtěžším oříškem bude zřejmě
ještě jedna bezpodmínečně nutná bilaterální dohoda, ale i tam jsme optimisté,
věříme, že zdravý rozum zvítězí.
Také byly dva moc hezké večery při kytaře
(Emile a Slávku děkujeme) a jeden neméně
hezký výlet na Bielefelder Hütte.
Bohoslužba pod širým nebem byla aktuelní
a k zamyšlení, pane faráři, ani nevíte, jak
bychom rádi poslechli. Když té druhé řece
se nějak nechce…
Také vystoupení bratra starosty pořádající
jednoty v historickém sokolském kroji a
souboru Vycpálkovců byla přijata pozitivně.
A pak už jen pochod k pamětním deskám,
hymna, fotky a slib, že příští rok nanovo.
Karel Pokorný

Program
červenec – prosinec 2004
ne. 18.07. Zu brechen und nicht zum Brechen
Horská tůra Brecherspitz 1.685 m n.m.
sraz 9.00 hod. Mnichov Candidplatz, organizuje Dana
ne. 01.08. Pro otužilé
Pro otužilé koupání, pro všechny ostatní volejbal na
Unterschleißheimer See, sraz ve 14 hod. u volejbalových
hřišť, možnost grilování, i když pohostinství v místě,
organizuje Dušan
so. 07.08. Organizátor zatím nezvěstný
nebo
Pohorková (a snad i pohodová) tůra, podle počasí
ne. 08.08.
sobota nebo neděle, sraz 9 hod. na Candidplatzu, zatím bez
udání cíle, neboť organizátor a horský vůdce Frankie je od
poslední horské tůry nezvěstný, kontakt přes Karla
so./ne.
Až do rána nespí celé Hoštice…
21.-22.08.
Michalova stodola, sraz v sobotu, 21. srpna v 11 hod.
v hotelu Bílá růže na Palackého náměstí ve Strakonicích
(ubytování indiviuální), info: http://stodola.kyno.cz/stodola,
organizuje Dušan
pá.-ne.
8.-10.10.

Probouzení Blanických rytířů
1. ročník výstupu na Blaník, organizuje Karel

ne. 14.11. Odpoledne s kulturou
... i kdyby měla být jen pivní, organizuje Jitka
pá. 24.12. Vánoce, vánoce přícházejí...
Vánoční setkání se zpěvy v 11 hod. na Viktualienmarktu,
organizuje Karel
Změna programu vyhrazena.
Pozvánky na jednotlivé akce s upřesněním údajů budou - po signalizovaném zájmu –
následovat.

A ještě jednou připomínáme: Naše akce jsou otevřeny pro každého.
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