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Sokola zavolej od slovanské Ljubljany... 
 Ke stému výročí své sokolské organizace vydala 

Slovinská republika mince připomínající toto výročí. 
Mince jednak pamětní, ale i jako běžné platidlo. Celá 
událost není příliš vzrušující, ukazuje jenom, že 
Sokol ve Slovinsku patří jak do historie státu, tak do 
jeho každodenního života a že si to možná občas 
někdo intenzivněji připomene, když předmětnou 
mincí zaplatí.  
V dobách dávno minulých měli k sokolské organi-
zaci podobný vztah i obyvatelé země jejího vzniku - 
a to včetně jejich státu, který se pokoušel s větším 
nebo menším úspěchem o identifikaci 
s principy, které organizace vyznávala. 
Tyto principy mimo jiné silně zdůraz-
ňovaly nejen pro společenství potřebnou 
sportovní činnost, ale vyžadovaly i možná 
ještě důležitější politickou angažovanost 
jednoho každého hlavně v obdobích, kdy 
se národu a státu příliš nedařilo. Těch dob, 
kdy se nedařilo, bylo, jak tak čas běžel, 
poměrně dost, stát se rozvíjel, procházel 
krizovými obdobími, zanikal, opět vznikal, 
trpěl pod všelijakými důsledky mocen-
ských hrátek, pokaždé se nějak zmátořil    
a při té příležitosti pokaždé trochu změnil. 
Až se dokodrcal do doby dnešní, do období, které 
zaručuje – doufejme, že nejen zdánlivě - jeho 
poměrně klidnou existenci. Že by si v tomto období 
sám se sebou nějak zvlášť parádně poradil, se tak 
úplně říci nedá. Výsledkem dosavadního vývoje je 
země pod kuratelou jakýchsi tržních komsomolců, 
kteří průměrným občanem státu hluboce opovrhují a 
jeho touhu po - byť by i minimálních - životních 
jistotách pranýřují jako stesk po výdobytcích socia-
lismu a neschopnost adaptovat se na tržní hospo-
dářství, jehož pravidla určují samozřejmě oni, tak jak 
se to naučili od svých bolševických otců.  
Trvá to všechno už dost dlouho a tak by se pomalu 
mělo začít naplňovat ono opěvované sokolské pro-
gramové prohlášení, Čechie by měla začít „vyorávat 
naše stará práva“ a pokud by jí síly nestačily, což je 

vzhledem k jejímu momentálnímu zbídačenému mo-
rálně společenskému profilu více než pravděpodob-
né, měla by zavolat na pomoc „sokola od slovanské 
Prahy“.  
Obávám se ovšem, že by si tím moc nepomohla. 
Průměrný sokol jednadvacátého století by jí nejen 
nepomohl „zahnat naše vrahy do pekel, kam patří“, 
ale pravděpodobně by ani nepochopil, co že to od něj 
drahá máti chce. Nikdo mu totiž nikdy neprozradil, 
že je členem organizace, která by od něj měla chtít 
nejen sportovní výkony, ale také právě onu angažo-

vanost ve prospěch všech. A co je ještě 
horší, většinou se ho nikdo ani nezeptal, 
jestli je ochoten takový požadavek 
respektovat. A kdyby se i zeptal, bůhví 
jak by to dopadlo, v mnichovském So-
kole nedávno, právě za odporu většiny 
členů, hanebně ztroskotal pokus o vytvo-
ření sokolské organizace hodné jakž takž 
svého jména, reakce na oslavy 130. výro-
čí založení první krajanské organizace 
tamtéž se pohybují od zdvořilého ne-
zájmu až po cholerické protesty. 
I kdyby tomu bylo jinak, tak Sokol samo-

zřejmě nemůže zásadně ovlivnit politické dění, mohl 
by se ale – tedy kdyby chtěl a chtít by měl, má to 
v pracovní náplni – stát základnou pro těch málo 
občansky statečných lidí, kterými ještě země dispo-
nuje, kteří by v případě potřeby mohli společně... No 
mohli by třeba i leccos ovlivnit, jenže to asi nepůjde. 
Vrchní státník totiž nemá – ústava, neústava – rád, 
když se plebs sdružuje a přitom do něčeho kafrá, a 
asi by v tom případě nasadil svůj typicky nechápavý 
výraz lva trpícího zánětem okostnice a dal by sokol-
skou organizaci do klatby - a co potom?  
Za to, že by pak i český Sokol potvrdil svůj morální 
nárok na zvěčnění na pamětních mincích si vlastně 
dnes stejně nikdo nic nekoupí... 

Karel Pokorný (Kpokorny41@aol.com) 
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Praha – Prčice 2005 
Tak máme za sebou zase jednu premiéru: 
Zajišťovali jsme čerčanskou trasu pochodu 
Praha – Prčice a organizátoři tvrdí – doufejme, 
že nikoliv ze soucitu – že jsme to dělali dobře   
a že bychom napřezrok měli zase. 
Na letošní jubilejní pochod do Prčice se za 
krásného počasí vydal rekordní počet téměř 
20.000 lidí, ale zjistit, kolik z nich bylo námi 
lákaných zahraničních Čechů bylo nemožné.  
Pokud jste při tom nebyli, tak určitě příště, stojí 
to opravdu za to. Trasy pochodu vedou krásnou 
krajinou, atmosféra je báječná, pořadatelé 
vlídní, o pochodnících samotných ani nemluvě, 
nohy opuchlé, peněženka nezatížená, město  pořadatelský team SKV Sokol München 
Prčice pohostinné, přeplněné, ale plné dobré nálady. 
Schopnosti organizátorů v závěru ještě prověřily i české železnice, když se kvůli poruše na trati zasekl 
plynulý odvoz účastníků, kteří tím pádem byli silně ohroženi hlavně hladem a žízní. Dopadlo to dobře, 
i když dodnes chybí poděkování televizních společností, které při té příležitosti dostaly svoji katastro-
fickou story... 

Trochu z našeho aktivního sportu 
Oetz - V letošním běhu kolem Piburského 
jezera zvítězila – jako obvykle – naše náčel-
nice Dana Sachlová, tentokrát s tak 
velkým náskokem, že jí předsednictvo 
pravděpodobně doporučí v budoucnu 
nasadit trochu pomalejší tempo, které by 
jako vedlejší efekt podtrhovalo důstoj-
nost náčelnické funkce. 
Železná Ruda - V tradičním turnaji 
v beach volejbalu Šumava Open, kona-
ném jako vždy u Vaška Fořta v Železné 
Rudě, zvítězil Daniel Fořt z Mnichova. 
Po boku mu stál pražský partner, jehož jméno 
redakce v záplavě informací není schopna 

zjistit. Naše jednota vyslala do boje dvojici 
Emil Špreňar a Karel Pokorný, kterou v zá-

věru turnaje 
podpořil Martin 
Pokorný. Naši 
borci upoutali 
diváky hlavně 
vysokým věko-
vým průměrem 
a i když se zis-
kem jediného 
bodu uzavírali 

tabulku, bezpochyby přispěli pozitivně ke 
koloritu turnaje.  

 
www.sokol-muenchen.com 

    

Tlaku celosvětového technického pokroku a 
tíži argumentu starosty bratra Pokorného 
„není to k ničemu, ale maj to všichni“ nako-
nec podlehla i naše jednota.  

To nejprve Dušan Pokorný ml. rozšířil řadu 
osob, kterým je náš spolek zavázán, neboť 
se už dále nemohl dívat na naši bezradnost 
a minulý měsíc (dobrovolně a bez do-
mlouvání neřkuli hrozby fyzickým násilím ze 

strany rodičů či dalších sokolských funkcio-
nářů) dal do provozu naši webovou stránku   

www. sokol-muenchen.com 

Na ní jsou k nahlédnutí nejen předchozí 
čísla našeho zVěstníku, ale třeba i letošní 
pamětní kalendář. 

Současnou podobou stránek jsme však 
ještě zdaleka neřekli své poslední slovo... 
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Výměnou prstenů potvrdili sestra Monika 
Stránská a bratr Pavel Ondrák letos v červnu svoje 
rozhodnutí, pokračovat ve své životní pouti nejen 
jako členové SKV Sokol München, ale i jako 
manželé. Máme z toho radost už proto, že eventuelní 
potomstvo by podstatně snížilo věkový průměr v naší 
jednotě.  
Takže oběma Ondrákům gratulujeme a ať jim to 
v celém dalším životě pěkně šlape.   

              zleva: Monika, Pavel  

Slovinsko bere Sokol vážně 
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Slovinsko letos vydalo u příležitosti  
110. výročí založení své sokolské 
organizace tři pamětní mince: zlatou  
(v hodnotě 25.000 tolarů), stříbrnou  
(v hodnotě 5.000 tolarů) a současně dala 
do běžného oběhu 200.000 kusů  
500-tolarové mince.  
(1 € = ca. 240 tolarů) 

 
+++  došlo po uzávěrce  +++ 

Jak se dozvídáme z dopisu advo-
kátní kanceláře Neuberger a Drex-
ler z 18. července 2005 adresova-
nému našemu bratru starostovi, 
byla v Mnichově založena třetí 
sokolská jednota – TSV Sokol Mün-

chen. Ani tato nová jednota 
nenašla v očích TV Sokol München 
zalíbení a jak ze zmíněného dopisu 
dále vyplývá, hodlá TV Sokol Mün-
chen prosazovat svou sokolskou 
jedinečnost právní cestou... 

 
                                                                 Kultura 

 
Žiji Premiéra německého filmu o posledních měsících Boženy Němcové Žiji (v originále Durch 

diese Nacht sehe ich keinen einzigen Stern) se 
konala v rámci letošního 23. filmového festivalu 
v Mnichově. Dagmar Knöpfel, filmovými cenami 
vícekráte oceněná německá režisérka, si jako 
předlohu pro svůj nejnovější snímek vzala tři návrhy 
posledních, ale nikdy neodeslaných dopisů Boženy 
Němcové příteli Vojtovi Náprstkovi.  
V roli Boženy Němcové Corinna Harfouch, dále hrají 
Boleslav Polívka, Petr Forman, Anna Polívková, 
Ondřej Vetchý a další. 
Do německých kin má film přijít na podzim tohoto 
roku. 

 

  Corinna Har ouch v roli Boženy Němcovéf
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Program 
     srpen - prosinec 2005 

V roce 2005 si připomínáme 
130. výročí založení Česko-slovanské besedy v Mnichově,  

předchůdkyně mnichovské sokolské jednoty Slovan 

ne. 07.08. výlet Velikonoční jezera / Buchheim-Museum Bernried 
  sraz 10 hod. parkoviště Lidl, Fürstenried 
 
ne. 28.08. horská tůra Bärenkopf (Allgäu) – náhradní termín 
  odjezd v 8.19 hod. z München Hbf. do Immenstadt 
  hory, lanovka a jezero v místě, organizuje Jitka 

ne. 04.09. Bundesgartenschau (www.buga05.de) 
  organizuje Dušan 

so. 15.10. cyklistický výlet Schäftlarn 
  sraz 10 hod. Hbf., trasa ca. 20 km, organizuje Dušan 

so. 12.11. Allianz Arena v Mnichově  
 prohlídka jednoho ze stadionů Fotbalového mistrovství světa 
 2006, sraz 14 hod., ale jen pokud nebude liga, vstupné € 8, 
 organizuje kdo jiný než ... 

so. 26.11. SKV OPEN, 1. ročník kuželkového turnaje  
 17 hod. ASZ Altstadt, startovné € 7 včetně občerstvení,    
přihlášky do 20.11. u Dušana (alendusa@ngi.de) 

ne. 04.12. mikulášský výlet do Kaufbeuren 
  odjezd 9.51 hod. München Hbf., organizuje Jitka 

so. 24.12. vánoční rozloučení na Viktualienmarktu 
    11 hod., organizuje Karel 

Každou první středu v měsíci...  od 18 hod. v ASZ Altstadt, Sebastianplatz 12  

Změna programu vyhrazena. 
Pozvánky na jednotlivé akce budou - po signalizovaném zájmu – následovat. 

Sport- und Kulturverein Sokol München e.V. (VR 18462), založen 4. dubna 2004 
člen Mezinárodního českého klubu 
Adresa: SKV Sokol München e.V. , c/o Jitka Scholz, Wittelsbacherstr. 32, 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) 089/611 72 57 – Dušan Pokorný (místostarosta 
a pokladník) 089/310 98 342 – Dana Sachlová (náčelnice) 089/800 24 99  
Bankovní spojení: HypoVereinsbank München, BLZ 700 202 70, Konto 667 377 587 
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