
S O K O L  
M Ü N C H E N

V Z H Ů R U  D O  O E T Z U !

sokolské 
setkání 

v Tyršově Oetzu 
26.-28. května 

2007
Procházky a tůry po okolí 
● Malý okruh kolem Piburského jezera (cca 3/4 hod.)
● Velký okruh kolem jezera, Schockova 

vyhlídka (cca 1 1/2 hod.)
● Armelen Hütte (1.747 m n. m.)
● Bärental Hütte (1.650 m n. m.)
● Au (cca 1/2 hod.) od kostela silničkou do vesnice Au

(ca 1.010 m n. m.). Odtud možnost 1/2 hod. 
romantickou soutěskou Auer Klamm 
k Teufels-Schmiede ve Weller Ebene. Zpět do Oetzu
po levém břehu Achy cca 1/2 hod.

● Habichen (1 hod.) po pravém břehu Achy 
od Lilly-Anger-Weg přes lipový háj či po levém břehu 
přes Weller-Brücke a Dr. M. Tyrš-Weg. Možno i přímo 
značenou cestou od Piburského jezera.

● Tumpen přes Weller-Brücke a přes Dr. M. Tyrš-Weg
po levém břehu Achy, zpět přes Habichen.

● Achstürze (1/2 hod.)
● Acherbergalm (1.893 m n. m.) od Kalvarie
● Bielefelder Hütte (2.112 m n. m.) 4 1/2 hod. – nebo 

lanovkou na Hochoetz (2.020 m n. m.) a odtud 20 min.
k chatě. Další varianty s použitím lanovky (provoz 9-11,
13-17 hod.) v prospektu Acherkogelbahn.

● Stubeifall u Umhausenu (nejvyšší vodopád Tyrolska,
150 m).

34.

pozvSOKOL DEF  5.3.2007 9:58  Stránka 1



P r o g r a m :  

Sobota 26. května 
14:00 zahájení volejbalového turnaje 
16:00 schůze ZOS 
18:30 zapálení táborového ohně, zahájení srazu 

Neděle 27. května 
9:00 pokračování turnaje 

10:00 běh kolem Piburgského jezera 
14:00 turnaj v přehazované, holubička na kládě 

17:00 vystoupení skupiny akrobatického 
rokenrolu TŠ Twist Říčany 

18:30 táborový oheň, vyhlášení vítězů soutěží 

Pondělí 28. května 
9:00 tradiční sokolská mše 

11:00 odchod k pamětním deskám 
Miroslava Tyrše 
závěr setkání

Informace a ubytování 

Na louce v Piburgu je možné stanovat. 
Ubytování v penzionech v Piburgu 
a v Oetzu lze objednat u:
Tourismusverband Oetz
Hauptstr. 66, A-6433 Oetz
Tel.: 0043/5252 6669-0
Fax: 0043/5252/6669-75
www.oetz.com, E-mail: info@oetz.com
po-so: 8.30-12.00/14.30-18.00

Zveme Vás do Oetzu 
Po úspěšných setkáních organizovaných vídeňskými
a švýcarskými Sokoly v uplynulých dvou letech, 
jsme opět na řadě my, Sokolové 
Svobodného státu Bavorsko. 
Program bude opět bohatý a každý si jistě najde to 
co ho zajímá. Kromě tradičního volejbalového turnaje
a běhu okolo Piburgského jezera jsme se rozhodli
letos uspořádat další dvě soutěže.

Po vzoru sletového vystoupení švédských Sokolic
v roce 1920 náš program oživí soutěž „Holubička na
kládě“ provedená v kalokagathickém souladu ducha
a těla. Soutěží se v několika váhových kategoriích.

Pro děti i seniory jsme, inspirování rovněž 
VII. Všesokolským Sletem, připravili turnaj 
v přehazované maximíčem. 
Večer nás čeká posezení u táboráku a zpěv 
za doprovodu hudební skupiny. 
Na závěr setkání uctíme památku Miroslava Tyrše
zádušní mší a položením věnce 
k jeho pamětním deskám. 
Už se na Vás těšíme.

Váš Sokol Mnichov 

Přihlášky zasílejte na adresu: 

Zdeněk Hanzl
TV Sokol München e. V.
Postfach 830928
81709 München 
E- mail: zdenek.hanzl@sokol-muenchen.de 
www.sokol-muenchen.de

Český výraz „výlet“
byl v roce 1864 
nový: „Sokol si 
vyletěl!“  Předtím 
se říkávalo 
„landpartie“.

Miroslav Tyrš jako
maturant 
na kresbě svého
bratrance
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