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V jednotě je síla
� ... Nevím, kdo to řekl, připisuje se to Tyršovi, ale 
je to každopádně heslo, které sokolská organizace 
od svého založení prosazovala, a bylo to tak nějak 
pochopitelné. Jenom organizace, neoslabená vnitř-
ními spory ať již politickými nebo společenskými, 
mohla soustředit veškerou svou sílu k dosažení 
náročného cíle, kterým byla národní a v poslední 
konsekvenci i státní samostatnost. Ukázkou této síly 
byly i první sokolské slety, nahrazující 
svým způsobem vojenské přehlídky států 
disponujících vlastní armádou. V samo-
statném státě byly pak slety ukázkou 
jednotné podpory tohoto státu, jehož 
existenci ohrožoval čím dál silněji jeho 
západní soused.  

Logickým důsledkem pak bylo, že během 
okupace byl sokolský odboj - vedle 
odboje bývalých vojáků - tím nejsilnějším. 
Čímž nechci snižovat význam třeba 
odboje komunistického, se kterým byla 
ale v zásadě obtížnější spolupráce, protože 
byl dost závislý na tom, co si zrovna 
domluvil Molotov s Ribentropem nebo později 
Stalin s Gottwaldem. Každopádně umožnil dobře 
organizovaný – a samozřejmě jednotný – ilegální 
Sokol eliminaci nejnebezpečnějšího představitele 
Třetí říše Reinharda Heydricha. Domácí pomocníci 
Kubiše a Gabčíka byli téměř bez vyjímky sokolové, 
kteří za tuto pomoc platili životem.  

V osmačtyřicátém to se sokolskou jednotou tak 
trochu zahaprovalo a organizace - samozřejmě nejen 
proto - skončila v komunistických tělovýchovných 
útvarech, její vedení často v kriminálech nebo 
v emigraci. 

Novinář Jan Rychetský, píšící pro časopis Parla-
mentní listy, mi nedávno položil několik otázek, 
které jsem dost neuváženě zodpověděl a dal tím více 
méně souhlas s jejich neautorizovaným zveřejně-
ním. Z tohoto rozhovoru m.j. vyplynulo, že mezi 
mnichovskými sokolskými jednotami existují i dnes 
na různé problémy rozdílné názory. 

Ze zmíněného média jsem se po čase dověděl, 
nejen že sokolská organizace slaví letos 150. 
výročí své existence, ale že jí velice škodí sku-
tečnost, že „mnichovští sokolové jsou rozhádaní 
až hrůza“. Moc to nevadilo, tento způsob žur-
nalistiky je dost častý, chlebodárce vyžaduje sen-
zaci a čí chleba jíš... Zkrátka někteří mnichovští 
sokolové se zasmáli, někteří namíchli a někteří se 

divili, protože dosud nevěděli, že jsou 
vlastně rozhádaní.  

Zajímavější už bylo, že ten pán tam 
napsal také něco o sokolské svornosti, 
která údajně trpí. Nepochopil totiž to, 
co věděli už staří Římané, a sice, že 
v době ohrožení státu skutečně není čas 
na řešení rozdílných názorů. Ale že 
pokud toto ohrožení pomine, je 
názorová pluralita dokonce velmi 
potřebná.  

A že v dnešním Sokole je místo nejen 
pro ty, pro které je sokolská myšlenka 
náplní života, ale i pro to množství 

slušných lidí, kteří pro organizaci opravdu ne-
zištně a obětavě (to skutečně ještě dnes existuje) 
pracují, aniž by se nějak zvlášť zajímali o so-
kolskou identitu, vůči které jsou někdy i skeptičtí. 
Nakonec sokolem se člověk nerodí, sokolem se 
časem stává.  

Velká národní a demokratická organizace musí 
být schopná integrovat všechny názorové proudy, 
tedy pokud je jejich společným jmenovatelem 
snaha o prospěch celé organizace a sportovní a 
lidská férovost a slušnost. Pak může také očeká-
vat, že v případě potřeby ustoupí názorové rozdíly 
nutné svornosti v zájmu jednotného postupu 
v dobách eventuelně těžších, než jsou ty dnešní. 

V tomto smyslu také bude letošní XV. všesokol-
ský slet spíše než ukázkou síly představením 
schopné a otevřené národní organizace. 

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

MAŠKARNÍ  

 KOULENÍ 
 

středa, 1. února 2012

Letošní účastníci maškarního koulení si dali s maskami skutečně záležet. 

Zbývá jen doufat, že to bude do příště inspirace i pro tu menšinu v civilu, 
která pak nezbývá, něž se spokojit s nepříliš nápaditými malůvkami 

v obličeji, vytvořenými na místě (viz foto vpravo).  
 

 
Z krajanského života     

Cena Gratias Agit 2012 
pro předsedu mnichovské SVU 

LADISLAVA PAVLÍKA 
Ke svým 85. narozeninám letošního 18. března dostal 
předseda mnichovské sekce Společnosti pro vědy a umění 
Ladislav Pavlík (foto vlevo s manželkou Melánií) 
překvapivý dárek: sdělení, že se stal letošním držitelem 
ceny Gratias Agit, udělované každoročně ministrem 
zahraničí České republiky osobám, které se zasloužili    
 o šíření dobrého jména země v zahraničí.  

O to se pan Pavlík svou neúnavnou prací snaží již desítky let, čistě 
o své dobré vůli a naprosto nezištně. To ho také odlišuje od 
zástupů kandidátů na tato a vyznamenání podobná, kteří mají 
zmíněnou činnost v pracovní náplni nebo velice dobře 
honorovanou. 

My mu gratulujeme s úpřímným přáním zdraví a neubývající 
energie, a také aby mu s udělením ceny neubylo příznivců ani 
přátel, jak tomu tak bohužel v podobných situacích bývá...  

Foto (zleva):  
gen. konzul ČR Josef Hlobil blahopřeje L. Pavlíkovi 
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Před 120 lety vznikla v Mnichově 

první sokolská jednota 
V červenci roku 1892 vznikla v Mnichově první sokolská jednota. K přetvoření se rozhodla 
československá beseda Slovan, působící v Mnichově od roku 1875, poté, co se zástupci jejího 
tělocvičného odboru zúčastnili v Praze II. všesokolského sletu.  

Pražské redakci časopisu Sokol došla o této skutečnosti následující zpráva:  

„Neúnavné práci, tužby ušlechtilé, nebe nechá 
dojít toužebného cíle.“ - Takto asi zvolali jsme 
sobě, když pozměněné naše 
stanovy ve krátké době 8 
dnů vyřízení a schválení 
svého došly a tím „Tělo-
cvičná jednota Slovan 
v Mnichově“ v život povolá-
na jest. Vděčnější snad to 
bude práce, když nebude 
nám o hmotnou existenci, 
jako dříve v odboru, bojova-
ti a bude jedinou  teď staros-
tí nového a budoucích vý-
borů, by za zlepšených po-
měrů novou, mladou jednotu 
vedl k rozkvětu a zmohut-
nění. ... 

Nyní první veřejné vystou-
pení samostatné jednoty od-
bývati se má v neděli dne 
14. srpna t.r. u příležitosti 
hromadné návštěvy sl. pě-
veckého kruhu „Tovačov-
ský“ z Prahy, kteréžto příle-
žitosti uchopil se výbor náš 
a usnesl slavnosti vtisknouti 
ráz slavnosti založení. Slav-
nost tato, - ve dnech 14.-15. 
srpna pořádati se má ve vět-
ších rozměrech, čelí hlavně 
k tomu, by vzpružen byl 
živel český zde v Mnichově. 
Dáváme tímto jednotě naší 
morální, podstatný základ, 
který zabezpečiti má další 
zdravý vývoj a čilý pokrok 
odkázané nám myšlénky ne-
zapomenutelnými zakladate-
li našimi a tím staneme se i my údem platným ve 
svazku našeho Sokolstva. 

Výbor „Tovačovského“ podniknul již potřebné 
kroky a jmenovitě výpravou zvláštního zábavní-

ho vlaku při značně snížených 
cenách (z Prahy do Mnichova 
a zpět II. tř. 12 zl. 40 kr., III. 
tř. 8 zl. ř. kr – 10denní plat-
nost) chce docíliti účasti nej-
méně 300 výletníků, kterouž 
číslici správě dráhy musil 
zaručiti. A protož, bratři drazí, 
hlavně k Vám obracíme se 
s prosbou snažnou, by jste po-
kud možno o účasti své přihlá-
šením se u výboru „Tovačov-
ského“ možnost a zdar výletu 
zajistili a zařaděným Vám 
„cvičením hostů“ lesk cvičení 
našeho veřejného zvýšili, 
bychom Sokolstvo před hosty 
a hlavně německými turnéry, 
kteří se v počtu velkém cvičení 
súčastní, řádně representovali. 
Přijďte všichni, kdo ku šíření 
vlasteneckých snah našich při-
spěti chcete, bychom v objetí 
bratrském tisknouti mohli pra-
vici Vaši; s toužebným nad-
šením očekáváme příchod Váš, 
kterýž nám i jiným bude důka-
zem, že vzájemnost sokolská 
není žádným dojmem chvilko-
vým a kterýž povzbudí nás 
k dalšímu neunavnému šíření 
myšlénky naší společné. Vy 
pak, bratři drazí, největší zá-
sluhu míti budete o zdar věci 
dobré, práce poctivé a nezišt-
né. ... 

Poznámka redakce: Výprava 
zvláštního vlaku do Mnichova se nakonec neko-
nala, neb byla zakázána rakouskými úřady. 
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 XV. všesokolský slet 2012 

Program sletových dnů 

sobota, 30. 6. 2012 
10:00 - 12:00 koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, sokolské pochody, zahrada Na Valech, Pražský hrad 
- pocta zakladatelům Sokola 

neděle, 1. 7. 2012 
10:00 - 13:00 hod slavnostní průvod všech účinkujících Prahou 
Václavské nám., 28. října, Národní tř., Smetanovo nábřeží, Křižovnická, nám. Jana Palacha, Široká, Pařížská, 
Staroměstské náměstí 
12:30 - 15:00 kulturní a sportovní programy na pódiu, Staroměstské nám. 
15:00 - 16:30 Chrám sv. Víta, Hrad, prohlídka, pro zájemce mše 
16:00   Poprask na laguně - divadelní představení, divadlo Rokoko 
18:00 - 20:00 kulturní a sportovní programy na pódiu, areál Tyršova domu 
19:00   slavnostní zahájení sletu: Prodaná nevěsta – divadelní představení, divadlo ABC 
21:30   se Sokolem na rozhledny (s lampióny), Petřínská rozhledna  
            sportovní soutěže basketbal, volejbal (bude upřesněno) 

pondělí, 2. 7. 2012 
  8:00 - 20.00 zkoušky hromadných skladeb – SYNOT TIP ARÉNA, Eden 
14:00  vystoupení pěveckých sborů, Tyršův dům 
15:00 - 17:00 kulturní a sportovní program, Staroměstské nám, areál Tyršova domu 
16:00  Poprask na laguně - divadelní představení, divadlo Rokoko 
19:00  Tetička z Radějova - divadelní představení, divadlo Rokoko 
19:00  Prodaná nevěsta - divadelní představení, divadlo ABC 
sportovní soutěže basketbal, volejbal (bude upřesněno) 

úterý, 3. 7. 2012 
  8:00 - 16:00 zkoušky hromadných skladeb – SYNOT TIP ARÉNA, Eden 
15:00  SOKOL GALA – kult. programy a sport. soutěže, generálka, Tesla Aréna, Praha 7 
15:00 - 17:00 kulturní a sportovní programy na pódiu, Staroměstské nám., areál Tyršova domu 
19:00 SOKOL GALA – kult. programy a sport. soutěže, Tesla Aréna, Praha 7 
- sportovní soutěže basketbal, volejbal (bude upřesněno), přenos České televize 

středa, 4. 7. 2012 
  8:00 - 12:00 projížděčka I. programu hromadných skladeb – SYNOT TIP ARÉNA, Eden 
12:30 - 19:00 zkoušky hromadných skladeb II. programu – SYNOT TIP ARÉNA, Eden 
16:00 - 17:00 kulturní a sportovní programy na pódiu, Eden 
18:00 - 20:00 kulturní a sportovní programy na pódiu, areál Tyršova domu 
21:00 - 23:30 generálka I. programu hromadných skladeb – SYNOT TIP ARÉNA, Eden (jen pro cvičence) 

čtvrtek 5. 7. 2012 
  8:00 - 12:00 projížděčka II. programu hromadných skladeb – SYNOT TIP ARÉNA, Eden 
14:00 - 16:30 generálka II. programu hromadných skladeb – SYNOT TIP ARÉNA, Eden  
(jen pro cvičence) 
21:00 - 23:30 I. program hromadných vystoupení – SYNOT TIP ARÉNA, Eden 

pátek 6. 7. 2012 
14:00 - 16:30 II. program hromadných vystoupení a slavnostní zakončení sletu - SYNOT TIP ARÉNA, Eden 
společenské setkání účastníků sletu (bude upřesněno) 

 
http://www.vsesokolskyslet2012.eu/program-oslav-150-let/hlavni-program-xv-sletu 
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Dekret bavorské pohodyDekret bavorské pohodyDekret bavorské pohodyDekret bavorské pohody    
200 let  od vzniku mnichovských zahradních pivnic  

Zahradní pivnice (jinak též biergarten neboli 
pivosad), jejichž dvousté výročí si letos 
připomínáme, jsou pro obyvatele Mnichova 
od pradávna synonymem ba-
vorské pohody. Původně pár 
stolů, povolených postavit pod 
kaštany nad pivovarským skle-
pem, se lety rozrostly na obří 
zahradní restaurace, kam si do 
dnešních dnů smějí návštěvníci 
přinést k pivu své jídlo a ne-
alkoholické nápoje. 

Počátkem toho všeho byl de-
kret z 4. ledna 1812, kterým 
první bavorský král Maxmilian I. 
vyřešil desítky let táhnoucí se 
spor mezi hostinskými a pivo-
vary o právo výčepu. Dekretem 
povolil pivovarníkům čepovat 
pivo od června do září přímo z jejich sklepa 
pod stinnými korunami kaštanů. (Tento ze 
Středomoří pocházející strom byl pro tento 
účel vybrán záměrně, - nejen, že rychle 
roste a stín jeho listů se dobře hodil pro 
chlazení, ale jeho ploché kořeny neničily 
klenbu pivovarských sklepů.) Pivovarské 
sklepy, které ležely až 12 metrů pod zemí, 
se mimochodem během 2. světové války 
využívaly jako muniční sklady a kryty. 

Tento výnos však povoloval k pivu nabízet 
pouze chléb, jiné potraviny a nápoje byly vý-
slovně zakázány. A tak 
si Mnichované do za-
hradních pivnic nosili 
jídlo k pivu z domova. 
Teprve časem se tu 
etablovaly prodavačky 
ředkví, krájených na te-
nounké plátky, a kluci, 
nabízející jedlé kaštany. 
Jídlo pak měly pivovary 
povoleno nabízet teprve 
od roku 1842.  

Až do roku 1880 se 
smělo pivo vařit - kvůli 
vysokým letním teplo-
tám - jenom od září do 
dubna. Chladilo se ledo-
vými kvádry z rybníků, 
řek a kanálů. I pro krále 

Ludvíka II. to byl lukrativní obchod; ten v zi-
mě pronajímal kanály svého mnichovského 
zámku Nymphenburg pivovarům na těžbu 

ledu. Za teplých zim se ale 
musel led dovážet, někdy se 
pro něj jezdilo až do Jižních 
Tyrol. Obchod s ledem vz-
kvétal až do roku 1877, kdy se 
pomalu začal prosazovat 
vynález chladničky mnichov-
ského profesora Carl von 
Linde. 

Mnichovské zahradní pivnice 
byly nejen obohacením sociál-
ních kontaktů, ale znamenaly i 
přínos pro emancipaci žen. 
Zatímco do restaurací počátku 
19. století měly ženy vstup za-
kázán, pod kaštany chodila 

celá rodina. Pivo tam pily i děti (zdali je to 
vysvětlení faktu, že se tenkrát piva na hlavu 
vypilo proti dnešku asi pětkrát tolik, není 
prokázáno). 

Kolem roku 1900 měl Mnichov asi stovku 
pivovarů, z nichž se jich do dneška udrželo 
jen těch šest největších.  

Ale neubylo jen pivovarů, i těch proutěných 
košíků s ubrusem, prkýnky, příbory a doma 
připraveným bramborovým salátem je čím 
dál méně. Ale tak to bohužel chodí se všemi 
tradicemi. A nejen v Mnichově...
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Emigrantské d ěti 
Marcel Jermář  (48 let, referent) 
Nevím, jestli je můj osud jako emigrantského dítěte 
typický. 21. srpen 1968 jsem prožil jako pětiletý u 
babičky v garnisonním městě Čáslavi, kde nám sovětští 
vojáci jezdili kolem domu ve dne v noci. Malé děti 
prožívají takovéto události zvláště intenzivně. Můj otec 
byl v té době v Paříži, kde hodlal začít novou kariéru. 
Protože moje matka, která mě a staršího bratra měla do 
Paříže z Čáslavi přivézt, dlouho nejela, vrátil se zpátky 
do Československa.  

V roce 1969 dostal otec roční kontrakt od OSN do 
Teheránu, kde se (mimo jiné zásluhou večírků, 
pořádaných mojí matkou) udržel více než čtyři roky. Návrat „z tisíce a jedné noci“ do reálného 
socialismu 70. let nebyl jednoduchý pro nikoho z nás. Otec se vrátil ke své práci na Ministerstvu 
lesního a vodního hospodářstvi, matka šla po mateřské dovolené s mým nejmladším bratrem 
Zdeňkem znovu pracovat. 

Já s Milanem jsme po absolvování základní školy studovali na SPŠ stavební, protože dle otce 
jsme měli pokračovat v rodinné tradici. Což pro mne, antitalenta na grafický projev, bylo dost 
peklo. Po mé maturitě v roce 1982 jsme se celá rodina vypravila autem na dovolenou do Řecka. 
Ale bohužel jsme byli po výjezdu z Čáslavi involvováni do těžké dopravní nehody. Po několika-
měsíčním léčení jsme, tentokrát již jen otec, bratr Milan a já, vyrazili do Řecka vlakem.  

Po překročení řecké hranice mi otec oznámil, že se již do Československa nehodlá vrátit a že 
mám možnost s ním jet do Ameriky. S Milanem už tuto otázku projednal dříve. Měl jsem na roz-
hodnutí dva dny. Těžko si někdo může představit mé duševní rozpoložení, i když jsem byl se 
skutečností, že můj otec nepatří bezpodmínečně k lidem, kteří berou ohled na druhé, bohužel již 
delší dobu konfrontován. 

Rozhodl jsem se v zahraničí zůstat, i když mám dodnes špatné svědomí vůči lidem, kterým jsem 
svým odchodem způsobil bolest. Svou perspektivu v socialistickém Československu jsem viděl 
dost negativně a vyhlídky, že se změní režim, byť jen v socialismus s lidskou tváří, byly nulové. 
Proto jsem se rozhodl pro tento „krok do tmy“. 

K motivům svého otce opustit Československo bych kromě problémů politických řadil konflikty 
s jeho nadřízenými na ministerstvu. 

Do Ameriky jsme nakonec nejeli, protože otec dostal negativní odpověď ohledně místa v USA, 
které mu měl zprostředkovat jeden z jeho pracovních kontaktů. A tak jsme zůstali na poslední 
stanici naší cesty, v zemi, pro kterou jsme měli jednodenní tranzitní vízum – v Německu. Začátky 
tu nebyly jednoduché, protože jsem musel začít úplně od Adama. Musel jsem se naučit jazyk a 
musel jsem si vymyslet, co budu dělat pracovně, protože jako stavební technik jsem pracovat 
nechtěl a ani bych při tehdejší situaci na pracovním trhu ve stavebnictví jako začátečník neměl 
šanci. Rozhodl jsem se pro vyučení se na referenta v zasilatelství. V této profesi pracuji dodnes. 
Na rozdíl od jiných jsem měl ale začátky ulehčené tím, že jsem mohl bydlet v otcově bytě. Což je 
zvláště v Mnichově důležité.  

Dnes vidím na emigraci její světlé i stinné stránky. Ale z tehdejšího pohledu to bylo rozhodnutí 
správné, protože nikdo nemohl tušit pozdější politický vývoj v celé východní Evropě. Dnes jezdím 
do České republiky velmi často, navštěvuji tam pravidelně svou matku a bratra Zdeňka, jezdím 
sekat trávu na naší chatě na Slapech, každoročně se zúčastňuji abiturientských večírků své bývalé 
školy. Navštěvuji tam své přátele a známé, jezdím tam obdivovat krásné barvy krajiny, měst a 
vesnic, které již dávno odložily jednotnou socialistickou šeď mého dětství. 
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Konference krajané a problém generací 
Praha, Národní muzeum 26.-28. zá ří 2012 

Konference, pořádaná Mezinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů, se koná 
v rámci širších oslav Dne české státnosti, věnovaných Čechům v zahraničí.  

Záštitu převzali místopředseda Senátu Parlamentu České republiky a ministr zahraničních 
věcí České republiky. 

Předběžný program (bude postupně upřesňován) 

středa, 26. září  

9.00 slavnostní zahájení, předání ocenění za dlouholetou činnost pro krajanské komunity 
10.00 Jiřina Šiklová: úvodní referát na téma krajané a problém generací 
10.30 vystoupení představitelů krajanských komunit, diskuse 
12.00 přestávka na oběd 
13.00 vystoupení představitelů krajanských komunit, diskuse 
15.00 přestávka 
15.30 vystoupení představitelů krajanských komunit, diskuse 
18.00 závěr 
19.00 slavnostní setkání v Národním památníku na Vítkově 

čtvrtek, 27. září  

9.00 problematika migrace a emigrace 
12.00 přestávka na oběd 
13.00 vystoupení hostů, závěrečná diskuse s představiteli státních institucí 
15.00 přestávka 
15.30 závěrečná diskuze 
18.00 koncert, společenské setkání 

pátek, 28. září  

dopoledne - návštěva Židovského muzea v Praze 
odpoledne - návštěva Staroměstské radnice a Náprstkova muzea 
20.00 – slavnostní večer ke Dni české státnosti v Národním divadle 
 
http://www.zahranicnicesi.com/ 
Přihlášky: info@zahranicnicesi.com nebo MKVZČ, K zahrádkám 1289, CZ-155 00 Praha 5

 

Citáty a názory  
Bratrství není v tom nevidět chyby,  ale vytknout je způsobem bratrským. 

Miroslav Tyrš 

Rozumný není ten,  kdo umí správně odpovědět, ale ten, kdo klade správné otázky. 
Claude Lévi-Strauss 

Vše je dobré,  ale ne všude, ne vždy a ne pro všechny.  
Novalis 
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Přednáška o právním dědictví českých dějin 

starosty SKV Sokol München  
Karla Pokorného 

Strach z práva na právo 
v úterý, 17. dubna 2012, 19.30 hod. 

v sále Velehrad, Dachauer Str. 23, 4. patro 

Pořádá SVU Mnichov, vstup volný 

 

 

 

 

Naše příští termíny …  
stř. 04.04. volební valná hromada 
  17 hod. v ASZ Altstadt, Sebastiansplatz 12 
 
út. 17. 04. Strach z práva na právo, právní dědictví českých dějin  
  přednáška starosty Karla Pokorného 
  19.30 hod. SVU Mnichov, Velehrad, Dachauer Str. 23 
 
so. 19.05. spoluorganizace 47. ročníku dálkového pochodu  
 Praha – Prčice, start Čerčany  
 
so. 26.05. 39. sokolské setkání v Tyršově Oetzu 
po. 28.05.  (organizuje Župa švýcarská, www.sokol.ch) 
 
ne. 1.07. XV. všesokolský slet v Praze 
-pá. 6.07.  (www.vsesokolskyslet2012.eu) 
 
ne. 22.07. horská tůra na jeden bavorský -berg, -eck, -kopf,  
 -wand nebo –spitz (organizuje Jitka) 
 
 
 
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  
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 


