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... v prvih decembrskih dneh je Nova Gorica in okolica 15. leto v znamenju
Sončkovih zastav, panojev, dobrodošlice...

Pa ne zato, ker Sonček potrebuje reklamo ali vabi na brezplačne dogodke...
Preprosto zato, ker smo v naših mladostnih časih v športnih novicah velikokrat prebrali:

»...nikjer ni zaznati, da je v mestu prvenstvo, tekmovanje...«
ali pa:

»...na vsakem koraku se čuti, da je v mestu velik dogodek...
…povsod se čuti in vidi dobrodošlica...«

Ob tem se radi spomnimo besed, ko nas je pred leti gospa ogovorila:
»...sprehajala sem se po Novi Gorici. Pred križiščem sem obstala.

Različni panoji so vabili v takšne in drugačne lokale, salone...
Med njimi je izstopala ročna izdelana tabla z napisom:

DOBRODOŠLI NA SONČKOVEM DNEVU!
Spomnila sem se stavkov iz Sončkovega biltena, ki pravijo,

da je v današnjem času težko razumeti,
zakaj toliko postavljenih transparentov in zastav z dobrodošlico, ko ni vstopnine...
Preprosto zato, ker želijo, da je otrokom in  vsem v mestu ob njihovem prazniku lepo...

Tako so zapisali... Pred Sončkovo tablo dobrodošlice je tudi meni postalo lepo...«

Sončkove zastave in panoji želijo tudi vam dobrodošlico, lepo...!

DOBRODOŠLI
na

mednarodni športni festival, 15. SONČKOV DAN.

Poleg množice najmlajših bodo koš na 15. Sončkovem dnevu dali tudi gostje,
ki bodo otrokom delili priznanja. Kot vedno bo z nami najuspešnejši slovenski olimpijec 

Miroslav Cerar in košarkarski velikani: Ivo Daneu, Boša Tanjević...,
iz Splita bo na 15. Sončkov dan prišel pozdravit otroke Rato Tvrdić,

iz Španije pa Ranko Žeravica...
.

Nad vsem bo bedel Jani Klemenčič, dolgoletni in tudi letošnji
častni pokrovitelj Sončkovega dne,

udeleženec štirih olimpijskih iger, nosilec kolajn z največjih športnih tekmovanj,
predvsem pa športna osebnost z vsemi vrlinami, ki je lahko vzor mladim.

Otroška košarka bo spet združila kraje, občine, mesta                                                                                                                                            
v košarkarsko velemesto, ki mu bo drugič županoval  Matej Arčon,

Otroci bodo odigrali čez 150 tekem, vsi pa bodo zmagovalci.
Pridih športnega festivala bo dal svetovno priznani  Beno Hvala, ki bo teden dni po šolah 

predvajal športne filme pod naslovom: Najboljši športni filmi na svetu ta hip.

V družbi skoraj 2000 mladih iz preko 100 ekip, iz različnih držav, 
prvič tudi otrok s Češke,

svetovnih in olimpijskih prvakov,
bomo zelo veseli 

tudi vaše prisotnosti.

Vabimo vas na
mednarodni športni festival,

15. SONČKOV DAN
Nova Gorica,

Solkan, Šempeter, Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Goriška Brda, Kanal, Tolmin, 
Ajdovščina, Trst, Domžale

7. – 15. 12. 2011
Vrhunec 15. Sončkovega dne bo:
nedelja, 11. 12. 2011 ob 15.30,

ko bo v telovadnici OŠ Milojke Štrukelj -  Nova Gorica

spektakel za Vikov memorial.
Poleg enkratnega športnega dogodka je to tudi priložnost, da obudimo spomin na našega 

prezgodaj preminulega,  zelo prizadevnega člana Viktorja Humarja – Vikota.
VIKO JE  VELIKO DELAL V NAŠEM DRUŠTVU, BIL JE VSESTRANSKI ŠPORTNIK:

ALPINIST, KOŠARKAR, IZVRSTEN DESKAR NA MORJU, NAVDUŠEN SMUČAR, ZMAJAR…
PREDVSEM PA JE BIL VSEM NAM PRAVI PRIJATELJ  

Z VSEMI LEPIMI ČLOVEŠKIMI VRLINAMI IN NALEZLJIVO DOBRO VOLJO.
Na spektaklu  se bomo v DUŠANOVI TOČKI spomnili tudi na izrednega človeka, 

novogoriškega gimnastičnega olimpijca Dušana Furlana, velikega prijatelja ŠD Sonček.
Zaslužnim bomo podelili tradicionalna Sončkova priznanja...
Letošnji pokal za Vikov memorial bo odšel v  Makedonijo...

Sončkov dan je tudi dan, ko lahko z zadovoljstvom pogledamo za sledjo v iztekajočem se 
letu. Ponosni smo, da smo letos kot edino društvo v Sloveniji prejeli  
najvišje državno priznanje na področju športa - Bloudkovo plaketo.  

Še bolj smo ponosni, da smo več kot  
sto otrokom omogočili teden ali dva brezskrbnih počitnic pri Soči.

...VSAK PUŠČA ZA SEBOJ SLED...,
je naša vsakoletna misel za lepo in srečno popotnico v novo leto!

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo  vsem,
ki ste nam pomagali na naši poti v iztekajočem  se letu,

bodisi materialno ali z vzpodbudno besedo, razumevanjem…
VELIK HVALA VSEM, KI NISTE NIKJER VIDNI NITI  ZAPISANI,  AMPAK

BREZ VAS  NE BI BILO BREZSKRBNIH POČITNIC,  15. SONČKOVEGA DNE...

Veliko lepega in srečno 2012!
ŠD Sonček

Še več, podrobneje o 15. Sončkovemu dnevu dobite na spletni strani  ŠD Sonček:
www. sportnodrustvo-soncek.si
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