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Dobře už bylo

 Motorizovaný návštěvník České republiky je občas 

konfrontován se skutečností, že je mu vykradeno vo-

zidlo. Osobně jsem byl s tímto fenoménem seznámen 

několikrát a u příležitosti sepisování policejního pro-

tokolu mi pan policista vždy oznámil, že jsem se stal 

obětí bulharských nebo rumunských band v České re-

publice řádících.  

Každopádně jsem se v uvedených případech docela rád 

vracel zpátky do Mnichova, který se mi pro můj povoz 

zdál bezpečnější lokalitou. A bylo to také 

v Mnichově, kde naše jednota letos pořádala 

tradiční nohejbalový turnaj, kterého se zú-

častnily i týmy z České a Slovenské repub-

liky. Našim hostům se u nás moc líbilo, to až 

do té doby, kdy po návratu do šaten zjistili, 

že některým z nich (i z nás) byly zcizeny pe-

níze, doklady, mobily atp. Přivolaný správce 

budovy nám sdělil, že jsme se stali obětí 

bulharských nebo rumunských band v okolí 

řádících. Na otázku, zdali se jedná o tytéž bandy, které 

mi v Praze pravidelně vykrádají vůz, odpovědět nedo-

vedl. Od případů v ČR se situace odlišovala tím, že při-

volaná policie SRN se neobtěžovala vůbec přijet.  

Moje klíčící podezření, že je ve státě cosi shnilého, se 

pomalu utvrzovalo, když jsme se příští den nechali vy-

výtahovat na olympijskou věž, abychom zjistili, že na 

vyhlídkové platformě je natírána podlaha, čímž návště-

va věže ztrácí smysl. O vrácení vstupného jsem pak 

žádal zaměstnance stihlé náhlou hluchotou.  

Jemné rozladění jsme odešli spláchnout do Hofbräu-

hausu, což je nejstarší a nejznámější mnichovský pivo-

var, turisty dost frekventovaný. Začalo to hezky, pose-

děli jsme a v závěru i pozpívali, což pana vrchního 

exotického vzezření přivedlo k domněnce, že jsme na-

mol, a navýšil náš účet zhruba o třetinu. Bohužel pro 

něj však nejsou Češi ani Italové, ani Číňané, a nějaký 

ten máz je nepoloží. Došlo ke skandálu, přivolaný pan 

provozní se na půl huby omluvil s tím, že se onen ně-

mecky téměř nemluvící exot spletl. Mnou vyslovené 

podezření, že se nejedná o omyl, ale o systém na okrá-

dání turistů, popřel dosti nepřesvědčivě.  

Naši hosté z ČR byli pak šťastni, když posléze našli 

svoje auta nevykradena, ale projevili přání se pro jisto-

tu co nejdříve vrátit domů. A mně se v hlavě rozsvítilo, 

že to všechno vlastně má svoji logiku. Že za plat, který 

exotický pan vrchní pobírá, asi nemůže přežít, a proto 

se pokouší si tak trochu přivydělat. Což němečtí číšníci 

ještě tak úplně neumí, takže by v tomto povolání zřej-

mě zemřeli hlady a tím pádem by nemohli roznášet pi-

vo a jsou proto nezajímaví.  

Zaměstnání s podobnými platy je v současném Němec-

ku mnoho a denně jich přibývá. Bankám a velkým 

koncernům, které v zemi prostřednictvím 

koalice z křesťanských a sociálních demo-

kratů vládnou, tato situace příliš nevadí, 

právě naopak. Když parlament před pár 

měsíci s odřeným hřbetem konečně uzáko-

nil minimální mzdu (ze které se mimocho-

dem také nedá žít) spustili tito obrovský po-

vyk, protože to znamená, že se jejich mno-

hamiliardové zisky o nějakou tu tisícovku 

(možná) sníží, a jak k tomu oni přijdou. 

Čímž mimochodem potvrdili marxistickou thesi, že ne-

nažranost kapitálu nezná hranic, a zvýšili o nějaké to 

procento pravděpodobnost příštího výstřelu z Aurory.  

Paní kancléřka se samozřejmě zaměstnavatelům omlu-

vila a slíbila, že parlament takovou pitomost už nikdy 

neudělá. Ona je ta paní kancléřka stejně zajímavá figu-

ra, vyrostla v NDR a tam viděla, jak vláda vždycky o-

hlásila nějaké ohromné cíle, pak bylo chvíli ticho a pak 

se tyto cíle prohlásily za dosažené, aniž by se cokoli 

změnilo. A tato metoda se stala základním pilířem její 

vlády i v součastné SRN. Dělá se to tak, že se třeba – 

většinou před volbami – slíbí důchodcům navýšení je-

jich důchodů. Nesplnění tohoto slibu je pak vysvětleno 

tím, že ke zvýšení došlo tím, že důchody nebyly sníže-

ny, což by jinak nastalo. Nebo se s velkou slávou po-

staví nové berlínské letiště a lidé se časem zapomenou 

podivovat, že na něm nikdy nevzlétlo ani nepřistálo 

žádné letadlo. Někdy mám dojem, že na zapomnětli-

vosti voličů je vlastně postavena celá demokracie.  

Abych byl ale spravedlivý, existují i pozitiva. Třeba to, 

že i letos budou Vánoce, jejichž hezké prožití přeji ne-

jenom všem lidem dobré vůle, ale i vládě velké koalice 

a nakonec i těm rumunsko-bulharským bandám.  

Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com) 
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Ze života jednoty     

Fotbalgolf 
sobota, 30. srpna 2014 

Už přes deset let se světem šíří nová spor-
tovní disciplína, kombinace kopané a golfu – 
fotbalgolf. Cílem hry je, co nejnižším počtem 
kopů resp. trestných bodů trefit fotbalový míč 
do cílové jamky.  

S vidinou postupu do světové ligy mezinárodní asociace World Footballgolf 
Association (příští žebříčkový turnaj v květnu 2015 v Rumburku) začalo letos 
členstvo naší jednoty s tréninkem. 

Turnaj v Soccerparku Bodenkirchen v Dolním Bavorsku, uspořádaný v rámci oslav 10. výročí založení naší 
jednoty, měl ve Zdeňkovi Fajkusovi vítěze, se kterým se více méně počítalo, ale dámy dělící se o třetí místo 
– to byla rána. Konečné pořadí: 

1. Zdeněk Fajkus - 75 kopů 
2. Karel Pokorny - 78 kopů 
3. Blanka Fajkusová + Ivana Hübner - 81 kopů 

4. Jitka Scholz - 82 kopů 
5. Jiří Cach - 83 kopů 
6. Alena Jiranková - 86 kopů 

 
Turnaj ve stolním tenise   
středa, 1. října 2014

Vítězství v letošním turnaji ve stolním tenise si ani letos nenechal vzít favori-

zovaný Nikola Scheufler, následován Karlem Svobodou na druhém a Jitkou 

Šolcovou na třetím místě. 
 

 

Nohejbalový turnaj 
neděle, 26. října 2014 

Letošní, již 4. ročník mezinárodního nohejbalového 
turnaje, který byl uspořádán u příležitosti 10. výročí 
založení jednoty, se z našeho hlediska vyznačoval 

vysokou sportovní úrovní. Jak 
vysoká byla sportovní úroveň 
turnaje z hlediska pana gene-
rálního konzula České republiky 
v Mnichově, pana dr. Čoupka, 
který se na nás přišel také podívat, se nám zjistit 
napodařilo, protože pan generální konzul je povo-
láním diplomat.  

První dvě místa si tentokrát odnesly české týmy, které se očividně na turnaj 
svědomitě připravily a zřejmě odstranily loňské drobné nedostatky v životosprávě. Čímž zaskočily 

loňského vítěze německý team Pfluns’n, který naopak přípravu na turnaj 
podcenil a posléze splakal nad výdělkem. I když nad výdělkem jsme splakali 
nakonec všichni, protože jsme v závěru turnaje byli konfrontováni se sjedno-
cenou Evropou v podobě vykradených šaten. 

Finálové pořadí bylo následující: 1. Sokol Domašín, 2. SDH Petroupim, 3. SKV 
Sokol Mnichov, 4. FC Jánošík, 5. Pfluns’n, 6. Fasanenstraße.
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výstava 

INKOVÉ - králové And 
neděle, 9. listopadu 2014 

Přes půl roku běžela v hornobavorském Ro-
senheimu vůbec první výstava v Evropě o le-
gendární kultuře Inků od jejího počátku do do-

by kolonizace. Stihli jsme si ji prohlédnout, jak už to tak chodí, až na poslední 
chvíli. Ale ten den stál za to.  

(Mimochodem při podvečerní procházkou Rosenheimem byla v jedné veřejné 
budově pořízena fotografie, která byla použita jako motiv pro naše P.F. 2015, 
viz strana 1.) 

O jihoamerických kulturách středověku jsme se ve školních hodinách dějepisu 
toho moc nedozvěděli, pravděpodobně proto, že se toho o nich všeobecně moc 
neví. A když, tak jen zprostředkovaně, písemné zdroje neexistují, protože si 
většinou nevytvořily písmo jako komunikační prostředek a navíc pro ně setkání 
s evropskou kulturou zpravidla znamenalo likvidaci kultury jejich vlastní.  

Tak tomu bylo i v případě Inků, kteří na jihoamerickém kontinentě vytvořili civili-
zaci, která v mnohém předčila dobovou civilizaci evropskou. Aby ji mohli vytvořit, museli nejdříve ovládnout 
velké a neustále rozšiřované území, jehož obyvatele proti všem zvyklostem dobyvatelů nevyvraždili, ale do 
říše začlenili, což ovšem zdaleka neznamená, že si při tom počínali mimořádně dobrotivě. Pak byli ale 
schopni postavit velká kamenná města, spojená pevnými komunikacemi a kurýrní službou. Vytvořili nejen 
vysoce efektivní zemědělství a řemesla, ale byli velice daleko i v astronomii, lékařství ap. Trochu ovšem 
opomněli vývoj zbraní, a tak jednoho dne zjistili, že přesto, že je jich hodně, tak toho se svými praky a pa-
ličkami proti pár Pizzarovým vojákům v brněních a na koních moc nenadělají...  

To všechno svým rozsahem, uspořádáním a unikátními exponáty tato jedinečná výstava velice dobře mapo-
vala. 
 

SKV Open 

sobota, 15. listopadu 2014 

Bylo potřeba deseti ročníků kuželkového turnaje SKV 
Open, než se na první příčce stupňů vítězů objevila 
první žena a tím získala právo pověsit kovovou plaketu 
se svým jménem na trofej turnaje, putovní kuželku.  

Z dvanácti účastníků se do finálového souboje probojo-
vali čtyři, z nichž Ivana Hübnerová (foto uprostřed) s 
23 body porazila Karla Pokorného (na fotografii první 
zleva) s 20 body, třetí byl Jiří Georg Cach s 13 body   
a čtvrtá Jitka Šolcová (vpravo) se 7 body. 

 
 Kuželková liga 2014  

K o n e č n é  p o ř a d í  a  b o d y

1. Cach, Jiří 254 

2. Pokorný, Karel 215 

3.  Krajcrová, Draha 199 

4. Pokorný, Dušan 180 

5. Šolcová, Jitka 150 

6.  Jermář, Marcel 149 

7.  Svoboda, Karel 145 

8.  Hübnerová, Ivana 105 

9.  Fajkus, Zdeněk 61 

10. Jiránková, Alena 57 

11. Tlustá, Ivana 52 

12. Syrovátka, Karel 47 

13. Fajkusová, Blanka 35 

14. Scheufler, Barbara 16 

15. Rusý, Karel 11 

16. Frydrychová, Anna 9 

17. Scheufler, Nikola 7 

18. Allis, Saša 0 
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Ze sokolského zpěvníku 

(Melodie bohužel neznámá – pozn. redakce)
 

Hrazdo, hrazdo, hrazdo dřevěná! 

Kdo tě bude dřít,  

až já budu v hrobě hnít? 

Hrazdo, hrazdo, hrazdo dřevěná. 
 

Činko, čínko, činko 

kulatá! 

Ve dne v noci 

vzpírati, 

cesty hravě zdvíhati, 

rozkoš musí býti 

veliká. 

 

Bradla, bradla, bradla toporná! 

Koho nosit budete,  

vale až ti dám světé? 

Bradla, bradla, bradla toporná. 
 

Hadla, - hadla, hadla, šplhadla! 

Až ten život dokonám, 

do nebe se vyšplhám. 
Hadla, - hadla, hadla, šplhadla. 

Český hlahol písní českoslovanských 

1897 (Uvil J. Kovářík-Sladký) 

 
Přírůstek do jednoty     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22. října 2014, 11.39 hod. 

se rodičům Pavlovi a Martině Ondrákových v ÚPMD, 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí narodilo 
potomstvo, a sice malý 

Pavel Ondrák
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O novodobé formě nevolnictví
Sokolská jednota TJ Sokol na Mělníce se po vy-
dání nových stanov České obce sokolské 1. led-
na 2014 rozhodla tuto organizaci opustit – viz 
rozhovor s místostarostou jednoty Igorem Veter-
níkem, zveřejněný v dubnovém vydání zVěstníku 
1/2014.  

Dopisem z 27. listopadu 2014 se starosta Sokola 
na Mělníce, bratr Bohuslav Bubník, rozhodl infor-
movat sokolské jednoty i veřejnost o vývoji situ-
ace.  

Z dopisu bratra Bubníka vybíráme: 

Vážené tělocvičné jednoty,  

situace je mnohem závažnější, než jsem původ-
ně čekal a nyní jsem se rozhodl Vás opět infor-
movat. 

Starostka ČOS, Hana Moučková, 
mé aktivity prezentuje jako 
snahu rozbít ČOS. Opak je ale 
pravdou. Je to aktivita směřující 
k záchraně Sokola.  

Nemůže zůstat bez povšim-
nutí, že ve věci manipulace, 
uvádění nepravdivých infor-
mací a osobních útoků na 
mou osobu se snaží ústředí komunikovat 
se všemi tělocvičnými jednotami. Když jde 
však o návrhy novelizovaných stanov nebo 
organizačního řádu ČOS, žádná taková 
rozsáhlá komunikace neprobíhá.  

Skutečnosti a důkazy: 

1.  Text novelizovaných stanov byl plošně 
projednáván a schvalován de facto utajo-
vaně velmi úzkou skupinou lidí většinou per-
sonálně napojených na ústředí ČOS a župy (díky 
Vaší odezvě disponuji zprávami z drtivé většiny 
krajů ČR). 

2.  Ústředí ČOS se již na základě novelizova-
ných stanov pokusilo zmocnit nemovitého 
majetku sokolské jednoty, který si jednota 
sama vybudovala. 

3.  Ústředí ČOS se již protizákonně pokusilo 
využít ustanovení stanov a učinilo kroky, které 
měly vést k neoprávněnému převzetí práv a 
povinností fungující autonomní sokolské 
jednoty, a to včetně práv majetkových = 
prolomení historického sokolského milní-
ku. 

4.  Ústředí ČOS bylo již v roce 2001 infor-
mováno Ministerstvem vnitra ČR o tom, že 
rozhodování, jak o nakládání s nemovitým 
majetkem ve vlastnictví jednot, tak i v dal-
ších právních úkonech týkajících se jaké-
koliv činnosti jednot, je zcela v pravomoci 
jednot (pravděpodobně absolutní neplat-
nost ust. 10.1. stanov ČOS). Současně 
Ministerstvo vnitra ČR konstatovalo, že způso-
bilost tělocvičných jednot nabývat práva a 
povinnosti může být omezena jen záko-
nem (právní subjektivita jednot tedy ne-
může být omezena ani stanovami ČOS, 
rozhodnutím sjezdu ČOS, výboru ČOS, 
předsednictva ČOS ani žádného orgánu 
župy). Zmíněné stanovisko Ministerstva 

vnitra ČR přikládám k tomu-
to dopisu. 

5. Ústředí ČOS a některé 
župy brání nezákonně jed-
notám vystupovat z ČOS, ač-
koliv je jim toto právo garan-
továno Listinou základních práv 
a svobod a vždy v historii tělo-
cvičné jednoty toto právo měly 
a také ho využívaly. 

6.   Člen kontrolní komise ČOS při nezákon-
ném pokusu o neoprávněné vniknutí do nemovi-
tosti ve vlastnictví tělocvičné jednoty jedno-
strannou agresí fyzicky napadl člena jiné tě-
locvičné jednoty (důkaz naleznete na 
www.stanovy2014.cz) 

Tajné schvalování stanov ČOS zdokumen-
továno. 

Připomínám, že dne 29. listopadu 2013 schválil 
výbor ČOS změnu stanov, účinnou od 1. ledna 
2014, obsahující: 

1) vylučování členů jednot župou či před-
sednictvem ČOS proti vůli jejich jednoty; 

2) možnost převzít práva a povinnosti fun-
gující tělocvičné jednoty proti její vůli žu-
pou; 

3) nezákonné zpětné penalizování tělo-
cvičné jednoty v případě ukončení činnosti 
v ČOS; 

4) zjednodušení procesu zrušení ČOS a 
případné ustanovení jejího blíže neurče-
ného právního nástupce. 

http://www.stanovy2014.cz/
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Starostka Hana Moučková se pozastavuje nad 
tím, že mělnická jednota vystoupila z ČOS bez 
jakéhokoliv vyrovnání se s ČOS - tedy i se soko-
lovnou naší jednoty. Pokud tím předpokládá 
nebo naznačuje, že by snad mělnická jednota 
svou sokolovnu, kterou si sama postavila, měla 
zanechat v ČOS, tak to svědčí o snaze ústředí po 
obohacení na úkor tělocvičných jednot. 

Mělnická sokolovna byla vždy pouze a výhradně 
majetkem naší Tělocvičné jednoty Sokol na Měl-
níce (snad jen s výjimkou období, kdy nám tělo-
cvičnu ukradli nacisté a komunisté).   

Jak "zodpovědně" svoji činnost ústředí vykoná-
valo, když byla prohospodařena společnost SAZ-
KA a.s., která nám po dlouhé roky zajišťovala 
pohodlnou existenci, víte dobře sami. 

To, že jednoty v určitých chvílích opouští ČOS, 
není v historii nic nového. Jednoty z ČOS vy-
stupovaly i před rokem 1948.  

Tradiční sokolské hodnoty a demokracii 
všechny vystoupilé jednoty hájí bezvý-
hradně dál. 

Situace mělnické jednoty se po vystoupení z 
ČOS zlepšuje. Veškeré příspěvky vybrané od 
členů používáme přímo na naši činnost a poda-
řilo se navázat vztahy s novými sponzory naší 
jednoty. Ti totiž nyní mají vyšší právní jistotu, že 
finanční prostředky, kterými nás podporují, jsou 
trvale a nezvratně investovány do mělnické jed-
noty neohrožované libovůlí kohokoliv třetího. 

Vystoupit z ČOS je zákonem garantované 
právo každé jednoty. 

Starostka Hana Moučková uvádí: "Tito následov-
níci (myšleno ty jednoty, které také již z ČOS 
jako celek vystoupily) si neuvědomují, že tak činí 
ve zcela jiných podmínkách, než za kterých 
"vystoupil" Sokol na Mělníce v závěru roku 2013. 
Tehdy byl v platnosti ještě starý Občanský 
zákoník, od 1. ledna 2014 je ale účinný Občan-
ský zákoník nový, který tyto podmínky zásadně 
mění." Oproti tomu v březnovém časopisu Sokol 
uvedla protichůdné tvrzení. "Co se týče obav z 
narušování autonomie jednot, jsou podle našeho 
přesvědčení i tyto neopodstatněné – i nadále 
mají jednoty svoji právní subjektivitu, stejně 
jako dříve si jednoty samy rozhodují o své 
činnosti a také s majetkem jednoty hospodaří". 

Pokud tedy starostka ČOS uvádí, že i na-
dále jednoty mají stejnou právní subjekti-
vitu, nabízí se logická otázka proč nyní 
najednou hovoří o tom, že došlo k zásadní 
změně, když ve skutečnosti nový občanský 
zákoník sám o sobě podmínky pro vystou-
pení jednoty z ČOS nemění? 

V odborné právnické literatuře se účelové jedná-
ní, o které ústředí ČOS spolu s některými župami 
usiluje, označuje za "novodobou formu ne-
volnictví". 

Nerozhodne-li nejvyšší orgán jednoty, valná hro-
mada, o tom, že souhlasí s omezením plné práv-
ní subjektivity, kterou dodnes bezesporu máte, a 
statutární zástupci jednoty této ztrátě plné práv-
ní subjektivity jednoty nebudou bránit nebo jí 
dokonce aktivně zapříčiní, vystavují se riziku, že 
tím poškodí jednotu (nebudou plnit funkci řád-
ného hospodáře).  

Návrh organizačního řádu ČOS, který mám k dis-
pozici, usiluje o zavedení nevoleného funkcioná-
ře "tajemníka ČOS", který bude držet nadvládu 
nad volenými funkcionáři. Tajemník ČOS bude 
moci dokonce v součinnosti se starostou 
ČOS pozastavit usnesení sjezdu ČOS, vý-
boru ČOS i předsednictva ČOS, což je zcela 
v rozporu se stanovami ČOS, které mají 
vyšší právní sílu. Podle návrhu nebude jmeno-
vat tajemníka ČOS samozřejmě nikdo jiný než 
starosta ČOS. 

Co se týče majetku, který si jednoty v 90. letech 
zrestituovaly samy, tam není co řešit. ČOS nikdy 
tento majetek nevlastnila a jednoty si ho opatřily 
samy. Naopak je zapotřebí připomenout, že to 
byly právě jednoty, které finančně přispívaly na 
stavbu Tyršova domu, kde ústředí sídlí. 

Nyní slova jednota, sokolský bratr a sestra do-
stávají ten pravý význam.  

Snad nikdy dříve v mém životě jsem nezazname-
nal, aby se nějaká skupina lidí semkla tolik, jako 
v případě tělocvičných jednot, které se rozhodly 
z důvodu utajovaného přechodu ČOS na nede-
mokratický model řízení, vystoupit z ČOS, byly 
zastrašovány a manipulovány nepravdivými in-
formacemi. Čím více jim bylo lháno a byly za-
strašovány tím, že jim ústředí neoprávněně 
vezme jejich sokolovnu nebo název, tím více 
byly jednotně odhodlány ke svému vystoupení.  

Bylo pro mě velkým zadostiučiněním, když malá 
skupinka lidí v sobě našla nemalou dávku osobní 
odvahy, sjednotila se, a postavila se nepoměrně 
většímu a silnějšímu usurpátorovi v podobě něk-
terých činovníků žup a ústředí ČOS, potlačujících 
svobodnou vůli tělocvičných jednot. 

Se sokolským pozdravem NAZDAR!  

Bc. Bohuslav Bubník 

P.O.BOX 4  
276 01 Mělník 

www.stanovy2014.cz 

http://www.stanovy2014.cz/
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       Inzerce  

    Rezidence RoSa 

          Nové bydlení pro seniory v Praze zahajuje provoz  

Češi se obecně nechtějí stěhovat a s přibývajícím věkem je 

změna bydliště ještě těžší. Alternativu nabídla Anna Ježková, 

iniciátorka nového bydlení pro seniory, v rozhovoru pro Český 

rozhlas. 

Někdo stráví ve svém bytě desítky let. Má kolem sebe známé, sou-

sedy a cestou do práce si může třeba popovídat s prodavačkou v 

místním pekařství.   

„Chápu, že je těžké se najednou sbalit a jít jinam. I lidi v produktiv-

ním věku raději dojíždí dvě hodiny do zaměstnání, než aby se přestěhovali,“ připouští Anna Ježková.   

Nechuť se projevuje hlavně v seniorském věku 

Teprve ve chvíli, kdy nastávají vážné problémy, začnou senioři hledat možnosti a sbírat informace. „Bezdětní 

mají sklon přemýšlet rychleji než ti, kteří jsou obklopeni 

rodinou. Ale i těm trvá dlouho, než se rozhodnou,“ 

podotýká Ježková.   

Rezidence RoSa je první vlaštovkou nového pojetí senior-

ského bydlení v České republice podle francouzského 

modelu. Snaží se s klienty všechno konzultovat a do 

projektu vkládat část jejich přání.„Zjistili jsme, že pro 

seniory je na prvním místě bezpečnost a komfort bytu, 

který nemusí být velký. Taky mají rádi věci, které si 

nashromáždili za celý život.“   

Komunitní a kulturní centrum 

Mezigenerační kontakt a udržování psychické aktivity jsou pro seniory důležité. „Rádi si povídají a sdělují si 

své životní zkušenosti,“ připomíná Ježková. Sama studuje urbanistiku na pařížské Sorbonně.   

Cílem seniorského bydlení je vybudování příjemného bezpečného bydlení, ale zároveň i místa, kde se 

budou setkávat všechny generace. V centru služeb Rezidence RoSa si každý přijde na své. Pro klienty i pro 

veřejnost bude otevřena restaurace, kavárna, obchod, ale i prostory k relaxačním aktivitám. Již na prosi-

nec je plánován filmový večer, vystoupení dětí z MŠ a řada vánočních akcí. 

Během dne otevřených dveří je možné si prohlédnout vzorový byt a obdržet další informace o projektu.  

Informace a rezervace: info@rezidencerosa.cz nebo na bezplatné lince 800 800 750. 

 byty 1+kk a 2+kk s vlastní kuchyní a koupelnou přizpůsobenou pro seniory 

 zdravotní a ošetřovatelská péče, tísňová linka 

 aktivizační programy jako cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské hry 

 výborná dopravní dostupnost – poloha přímo u metra C – 10 min. do centra Prahy 

 bezbariérové vstupy, protiskluzové povrchy 

 dálkový asistent k přivolání pomoci 

 multifunkční sál pro pořádání konferencí, seminářů a kulturních akcí 

             

www.rezidencerosa.cz, email: info@rezidencerosa.cz, bezplatná linka +420 800 800 750 

http://www.rezidencerosa.cz/
mailto:info@rezidencerosa.cz
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Citáty a názory 

Vánoce jsou svátky radosti. Jen smíchu je přitom bohužel málo.  
Jean Paul Sartre 
  

Starý, co lže, je jako bohatý, co krade.  
Lev Nikolajevič Tolstoj 

Někdy mám dojem, že na zapomnětlivosti voličů je vlastně postavena celá demokra-

cie.  

Karel Pokorný 

 

Program 
                     leden – červenec 2015 

 
stř. 04.02. maškarní koulení 
 19 hod. v ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12 – v maskách 
 
ne. 21.02. běžky Dietramszell     
 organizuje Karel (tel. 089/611 72 57) 
 
stř. 01.04. 17 hod. výroční valná hromada  
 v ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12 
 
so. 16.05. spoluorganizace 50. ročníku dálkového pochodu  
 Praha – Prčice, start Čerčany  
 
so. 23.05- 42. sokolské setkání v Tyršově Oetzu 
po. 25.05. organizuje Sokolská župa švýcarská 
 
ne. 19.07. výšlap někam do hor, k horám nebo k jezeru – vše podle kondice  
 a nálady účastníků 
   

 
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. 

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 a pokladník) 089/611 72 57 – Dušan Pokorný (místostarosta a náčelník) 089/310 98 342. Bankovní spojení: 

Kreissparkasse München-Starnberg, BLZ 702 501 50, Konto 360 476 766 


