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Co se tak děje

 No vlastně nic moc, korona kosí lidi dál, ale údaj-

ně nikoliv ty dobré vůle, kteří se nechali očkovat, a 

budou mít tím pádem i letos o Vánocích pokoj na 

zemi.  

Pak už snad jenom, že v Česku byly volby a že větši-

na voličů usoudila, že pokud se dá dohromady pět 

špatných stran, tak vznikne jedna dobrá, a zvolila i 

přes špatné zkušenosti z minulosti vládu národní 

fronty. To, že duch ústavy jakož i volební zákon při 

tom tiše trpěl někde v koutě, bylo 

kompenzováno tím, že se národ zbavil 

nenáviděného Babiše. Za jeho vlády 

se sice národu vedlo nejlépe jak kdy v 

historii a taková vláda se zpravidla 

mandátu nezbavuje, ale byl tady halt 

ten - morálně neakceptovatelný - střet 

zájmů a to konto na Jakmanech. Střet 

zájmů všech těch v parlamentu sedí-

cích doktorů medicíny a advokacie, 

provozujících své praxe a kanceláře i 

během svého poslancování, je v této 

souvislosti samozřejmě irelevantní, 

eventuální omezená aktivita těchto 

subjektů při vytváření legislativy mu-

sí být posuzována jako jev spíše pozitivní. No a konto 

na Kajmanech bude vlastnit – jak doufám – i nový 

premiér. Pokud ne, je to znamení jeho nepřílišné 

politické prozíravosti. Ale i jinak je ten pan Babiš 

zajímavý matador, svůj letošní volební boj vedl jako 

kdyby prosil voliče o své nezvolení, možná, že se 

rozhodl - protože ví, co příští vládu čeká - ukázat po-

litice v Česku záda a koupit si třeba malý vlastní stát, 

se kterým nebude tolik starostí.  

Nic podobného ovšem nemůže udělat další neza-

městnaná vládní šéfová jménem Angela Merkel. 

Jednak na to nemá, a navíc svoje státnické likvidační 

schopnosti již prokázala, a to tak, že to lépe už asi 

nejde. Po volbách v Německu zmizeli – stejně jako v 

Česku – z parlamentu komunisti, je to škoda, docela 

mě bavilo sledovat, jak vznášejí v parlamentu poža-

davky, za které byl za jejich vlády špagát. 

V Česku z parlamentu zmizeli i sociální demokraté, 

kteří v Němcích slavně a nezaslouženě zvítězili, což 

je nutno německému národu - vzhledem k nabízeným 

alternativám - odpustit a naopak mu spíše poděkovat, 

že dal jen nepatrnou důvěru straně jménem zelení, 

což je partaj vyžadující klimatickou neutralitu 

spojenou s následnou celonárodní smrtí hlady.  

Ono se i tak našlo pár masochistů, kteří tuto ekolo-

gicko-totalitní stranu volili, výsledkem je koaliční 

vláda se zelenou dámou pochybné 

pověsti a schopností ve funkci minis-

tryně zahraničí a s programem zahr-

nujícím volební právo i pro děti, 

takže dalším spolkovým kancléřem 

bude Ferda Mravenec nebo spíše, v 

rámci zajištění ženské kvóty ve 

vládě, včelka Mája, která bude sice 

zřejmě schopnější než paní Angela, 

ale asi opravdu jen nepatrně. 

V Praze proběhla letos na podzim 

krajanská konference, ke které senát 

zapůjčil prostory Valdštejnského 

paláce, která krajanům umožnila tyto 

patřičně obdivovat, posedět na se-

dadlech zákonodárců a některým i pohovořit z řeč-

nického pultu, ze kterého jinak zaznívají státotvorné 

myšlenky, a také vyslechnout projevy kompetentní, 

méně kompetentní až po ty zcela nekompetentní. Pan 

– tehdy ještě sociálnědemokratický – ministr zahra-

ničí pronesl – skutečnosti odpovídající – plamenný 

projev, v jehož závěru nás ujistil i do budoucnosti 

veškerou myslitelnou podporou českého státu kra-

janům po celém světě a doufáme, že se jedná o postoj 

dědičný.  

A teď už jenom hezké Vánoce, letos opět kvůli koro-

ně bez zpívání koled na Viktualienmarktu, ještě hezčí 

celý rok 2022 a s pozdravem – letos významu trochu 

hlubšího - zůstaňte zdraví. 

Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com) 

Foto: Jitka Scholz

mailto:Kpokorny41@aol.com
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Ze života jednoty 

Fotbalgolf  
sobota, 4. září 2021  

Po roce jsme se opět sešli na fotbalgolfu, tentokrát na 
relativně novém hřišti Soccer-Golf München na východ 
od Mnichova v obci Zorneding. 

Rekord tamního sportoviště s 
18 drahami je 61 bodů (muži) 
potažmo 69 bodů (ženy). 
Přičemž úspěšnější jen ten, který jich dosáhne méně.  

Umístění a počet kopů/bodů byl následující (snad netřeba podotýkat, 
že ne všichni brali pravidla úplně vážně): 
1. Jiří Cach / Karel Pokorný (oba shodně 92 bodů), 2. Nikola 

Scheufler 94 body), 3. Jitka Scholz (109 bodů), 4. místo Marcel 

Jermář (111 bodů) 5. Barbara Scheufler (122 bodů), 6. Jirka 

Daneš Danýs (129 bodů). 

 

sobota, 20. listopadu 2021 

Jen pár dní před – pandemií zaviněnou – uzávěr-

kou sportovního zařízení v SV München 1880 

jsme tam letos stihli odehrát 15. ročník našeho 

pravidelného kuželkového turnaje. 

Vítězem se stal se 60 body Nikola Scheufler. 

Druhé místo ve finále obsadil s 51 body Karel 

Syrovátka, kterému se ani letos nepodařilo potvrdit svou roli 

favorita, 3. místo si zajistil Karel Svoboda (42 body). Z účastnic 

byla nejlepší Jitka Scholz, která s 37 body obsadila čtvrté místo.  

 

Kuželková liga 2021 
 

Po jeden a půlleté přestávce, způsobené koronavirovou pandemií, jsme mohli začít kuželkovou sezónu 

letos až v září. Naše kuželkárna v ASZ Altstadt provoz zatím nezahájila, proto jsme se uchýlili do spor-

toviště jednoty SV München 1880 v mnichovské čtvrti Sendling-Westpark. Naše radost z pravidelných 

sportovních setkání však netrvala dlouho. V prosinci již byl s koulením - na dobu neurčitou - konec. 

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

1. Scheufler, Nikola 86 

2. Scholz, Jitka 79 

3.  Cach, Jiří 67 

4.  Scheufler, Barbara 59 

5.  Pokorný, Karel 56 

6.  Pokorný, Dušan 44 

7. Jermář, Marcel 20 

8. Krajcrová, Drahuše 15 

9. Svoboda, Karel 14 
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podzimní výlet  

Maria Eich
sobota, 13. listopadu 2021 

Přesně na den naro-

zení svatého Augus-

tina jsme prověřili 

svou sokolskou akceschopnost a za mlhy a mrholení vyrazili na výlet 

k poutnímu kostelu a augustinskému klášteru Maria Eich v předměst-

ské obci Planegg. Tamní lesní idyla je sice trochu rušena staveništěm 

(klášter z 18. století je momentálně rozšiřován o novostavbu), ale 

následný pěší okruh leso-polním terénem k Lesnímu sanatoriu nás 

nechal celé hektice dnešního světa zapomenout.  

Výlet byl navíc korunován tréninkem v outdoor-posilovně (viz foto 

dole), kterou obec po propuknutí pandemie pohotově instalovala na 

okraji lesa. Téměř všichni jsme prošli s větším či menším úspěchem 

tréninkem na jednotlivých posilova-

cích přístrojích, až na Karla Pokor-

ného, který svou účast omezil na 

komentáře našich sportovních výkonů. A to s takovou dávkou profe-

sionality, že sportovní svět může dodnes litovat, že ho včas neobjevil 

jako sportovního reportéra. 

Několik set metrů od Lesního sanatoria leží průmyslová zóna, jejíž 

existence se dostala do povědomí české veřejnosti v souvislosti s afé-

rou kolem zmizelých českých zásob nafty před několika lety. O tom 

více na straně 5. 
 

STAROSTA KAREL POKORNÝ – 80
Starosta SKV Sokol München, Karel 
Pokorný se 29. září 2021 dožil ne-
uvěřitelné osmdesátky. 

Neuvěřitelné z několika důvodů: 
Oproti četným předpovědím (a k z-
načnému překvapení všech) ho za-
tím neskolila ani žádná ze spor-
tovních disciplín, kterým se po leta 
nadšeně věnuje, ani jeho často ne-
zřízená konzumace pochutin české 
i bavorské kuchyně, natož úspěchů plzeňského 
a bavorského pivovarského umu. Na jeho zdra-
ví kupodivu nezanechala stopy ani konzumace 
výsledků jeho kuchařských experimentů během 
jeho slaměného vdovství a ani se zatím nestal 
obětí mrazivých teplot na balkóně, kam se rád 

uchyluje za účelem ukojení své ku-
řácké vášně. V neposlední řadě je 
s podivem, že ho dosud nestihla ani 
žádná cílená pomsta za jeho rádoby 
vtipné komentáře, kterými s gustem a 
bez velkých ohledů častuje své okolí.  

Nicméně to bylo 80 let života bezpo-
chyby pohnutého, o kterém se rádi 
dozvíme více. A sice z jeho připra-
vovaných pamětí, které snad na sebe 

už nedají moc dlouho čekat a vyjdou v dostateč-
ném nákladu.  

A abychom nezapomněli: Vše nejlepší do dal-
ších – třeba i méně pohnutých, ale hlavně zdra-
vých a spokojených – let! 
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Kultura 
 

Kino 
Na podzim 2021 zorganizovala naše jednota 

v mnichovském biografu Werkstattkino  

Dny českého filmu se sportovní tematikou.  

Vzhledem ke koronavirovým omezením  
proběhly zatím termíny dva:  

9. listopadu 2021 – Metráček (1971) 
16. listopadu 2021- Proč? (1987) 

Další filmové představení  
úterý, 15. února 2022, 17 hod.: Fair Play, 2014  

 
Prosíme o dodržování aktuálních  

protikoronových opatření. 

WERKSTATTKINO, Fraunhoferstraße 9, Mnichov 

 

Koncert 

Renata Droessler & Band 

Hudba bez hranic 
Pražská šansoniérka představí  

slavné světové šansony 

středa, 30. března 2022, 19 hod. 

EinsteinKultur 

Einsteinstr. 42, Mnichov 

Vstup volný 

Přihlášky na adrese: svu-brd-media@gmx.de 

Koná se ve spolupráci s SVU Deutschland  
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Kde naftový je les 
Jak to bylo s českou naftou v bavorském Kraillingu 

Ilustrace: Ivan Plíhal 
  

Motto: Znám benzínovou studánku, kde naf-

tový je les. Tam stačí škrtnout zápalku a letíš 

do nebes. 

Nedaleko Mnichova, uprostřed lesů mezi obcemi 
Germering a Gauting, leží dobrých 200 hektarů 
velká průmyslová zóna. Tato oblast byla tajuplná 
už před bezmála sto lety, kdy zde začala Německá 
říše - v rámci své „vojenské při-
pravenosti“ – plánovat stavbu pa-
livových velkocisteren. Dle tohoto 
projektu tu mělo vzniknout 52 
podzemních cisteren o objemu 
20 milionu litrů paliva.  

Maskován jako stavba továrny na 
čokoládu se začal projekt v roce 
1935 realizovat a po tříleté stavbě 
se cisterny začaly plnit pohonný-
mi hmotami. Rozšiřování sklado-
vých prostor sice pokračovalo do 
roku 1941, ale dokončena z toho 
nakonec zůstala jen část. 

Koncem 2. světové války spojenecké bombardo-
vání zničilo nejen železniční přípojku, ale zásah 
dostalo i pět z velkocisteren. K žádné ekologické 
katastrofě ale naštěstí nedošlo, protože zásoby 
paliv už byly tenkrát téměř vyčerpány. 30. dubna 
1945 obsadila objekt americká armáda, která ho 
provozovala do roku 1958. 

Palivové sklady byly znovu uvedeny do provozu až 
začátkem let 1980tých, kdy bylo instalováno po-
zemní vedení a vystaveny tři betonové cisterny 
s objemem 11 milionů litrů. (Aktuálně má 21 tanků 
kraillingského skladu kapacitu 125 milionů litrů.) 
To byl sklad majetkem Spolkové republiky, která 
odsud kerosinem zásobovala čtyři bavorská vo-
jenská letiště. V roce 2009, kdy se zásobování 
vojenských letadel vyřešilo jiným způsobem, sklad 
v dražbě od německého státu odkoupila firma 
Viktoriagruppe AG. A tady začíná být historie zají-
mavá i pro českého čtenáře.  

Viktoriagruppe, „firma s českým pozadím ale ne-
průhlednou majetnickou strukturou“, zde od roku 
2010 – na základě „výhodné“ nabídky - uskladnila 
část státních rezerv paliv České republiky. Bylo to 
bezmála 80 milionů litrů nafty v hodnotě ca. 44 mi-
lionů Euro. (Což odpovídá rezervám českého státu 

na dva dny. Tenkrát to byly jediné palivové rezervy 
skladované v zahraničí.)  

V září 2014 došlo v kraillingském skladu Viktoria-
gruppe k inventůře, při které vyšlo najevo, že sku-
tečné množství skladovaných paliv neodpovídá 
v oficiálních podkladech evidovanému množství. 
Jak musela česká kontrola konstatovat, vyúčtova-
lo obchodní vedení Viktoriagruppe v roce 2011 

českému státu několik miliónů 
litrů fiktivní nafty, paliva, které 
ve skutečnosti do Kraillingu nik-
dy nedorazilo. A za skladování 
„zmizelé“ nafty si pak Viktoria-
gruppe nechala od České re-
publiky dva a půl roku platit, 
čímž podle policie způsobila 
další milionovou škodu. 

V roce 2015 skončila Viktoria-
gruppe v insolvenci a o sklado-
vané zásoby začala vleklá 
právní bitva. Nejprve řešení bi-
zarního insolvenčního případu, 

s kterým se zabývaly nejvyšší politické orgány 
obou zemí, a posléze dlouhá politická vyjednávání 
a soudní spory o majetnická práva zásob.  

Po konečném rozhodnutí o navrácení nafty do 
České republiky zpětný transport ještě zkompliko-
valy nerealistické podmínky z bavorské strany. 
Nicméně na základě smlouvy s insolvenčním 
správcem a se současným majitelem skladu, fir-
mou Krailling Oils Develop-
ment, která nechala zpro-
voznit vlakovou přípojku, 
získala Česká republika 
v roce 2016 naftu i fyzicky 
zpět. Rezervy putovaly mi-
mo jiné do skladu v Roud-
nici nad Labem.  

Soud s firmou Viktoriagruppe AG, jejím majitelem 
a třemi zaměstnanci, kteří jsou obviněni za škodu 
způsobenou České republice ve výši 4 milionu 
Euro, začal na jaře 2021 u pražského městského 
soudu. 

Pro zájemce o sklad v Kraillingu nabízí současný 
majitel možnost prohlídky s výkladem. 

Zpracovala Jitka Scholz
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Krajanská konference v Praze 2021 
Zkrácená verze příspěvku starosty Karla Pokorného z 8. října 2021 

 
Německá spolková republika je, jak je téměř 

každému známo, bezprostředním sousedem 

České republiky, máme s ní nejdelší hranici a 

naše hospodářské vztahy jsou těsné, podle něk-

terých názorů až moc, protože je i naším 

největším obchodním a exportním partnerem se 

všemi výhodami a nevýhodami. Naše politické 

vztahy byly v minulosti často problematické, 

v současnosti problematické nejsou. Je ale i tak 

dobré si tohoto našeho 

souseda občas prohlédnout 

a pokusit se odhadnout a 

analyzovat jeho další eko-

nomický i politický vývoj 

právě proto, že jsme na 

něm poměrně silně závislí 

a měli bychom být schopni 

na všechny jeho aspekty 

adekvátně reagovat. Kaž-

dopádně bychom měli 

Spolkové republice věno-

vat více pozornosti než třeba bolivijskému škol-

ství, které je sice také důležité, ale i přesto…  

V tom poznávání Spolkové republiky by mohli 

určitou roli sehrát i Češi, kteří ve Spolkové 

republice vedou normální občanský život. Jejich 

úhel pohledu a jejich zkušenosti jsou přece 

jenom trochu jiné, než pohled všech těch profe-

sionálních zahraničních korespondentů a dopi-

sovatelů, jakož i všech těch politologů a analy-

tiků bůchví čeho, kteří svými moudry zaplňují 

česká media, jejichž zpravodajství často jen 

kloužou po povrchu, nebo jen papouškují ofici-

ální stanoviska a názory jakýchsi prominentů, 

jejichž představy o aktuálním dění v zemi jsou 

často také značně zkreslené. Zdrojem dobrých 

informací nejsou ani různé (často používané) 

statistiky, protože jak mnoho z nás ví, nemů-

žeme věřit žádné statistice, kterou jsme sami 

nezfalšovali. Existují samozřejmě i výjimky, 

třeba výrok jednoho českého generála, že minulá 

spolková ministryně obrany zlikvidovala 

Bundeswehr úspěšněji než svého času maršál 

Žukov Wehrmacht, byl nejpřesnější analýzou 

obranyschopnosti země, kterou jsem kdy slyšel. 

V žádném případě si nedovoluji tvrdit, že jed-

notlivé krajanské názory jsou absolutně pou-

žitelné, i tato společnost je charakterizovaná 

širokým spektrem názorů na dění ve Spolkové 

republice, ale právě toto názorové spektrum 

může mít pro šikovného analytika – i takoví prý 

existují – již použitelný informační potenciál a 

informace jsou v dnešním světě údajně rozho-

dujícím faktorem ať již pro 

cokoliv. Takže by možná 

nebylo na škodu, kdyby 

třeba diplomatičtí zástupci 

pověření politikou si kraja-

ny ve svém okolí občas po-

slechli, třeba formou tema-

tického setkání a možná že 

by i legislativní zástupci 

mohli obnovit i občasná 

setkávání s krajany. To vše 

už proto, že se současné 

Německo nachází tak trošku na rozcestí. 

Končí éra paní Merkel, která předává zemi v ne-

příliš dobrém stavu, nepřehlédnutelná je určitá 

letargie, symbolizovaná třeba diletantským po-

stupem při stavbě berlínského letiště. Výsledek 

voleb, které právě proběhly - tedy pokud proti 

němu nebude kvůli berlínskému, banánovou re-

publiku připomínajícímu, trapasu vznesena ně-

jaká ta žaloba - nevěští nic dobrého.  

V současné situaci jsou z mého hlediska pro 

Českou republiku relevantní dva aspekty budou-

cí německé politiky: Tím prvním je původně ne-

smyslná a dnes neexistující německá energetic-

ká politika, což pravděpodobně povede již 

v blízké budoucnosti k silným k nákupům ener-

gie v zahraničí, což by mohlo způsobit neúnosné 

zdražení a nedostatek energie v České republice 

se všemi hospodářskými důsledky. Aspektem 

druhým je pak zcela chaotická politika vůči 

migraci, o jejíž důsledky se budoucí spolková 

vláda pokusí podělit se zeměmi střední a vý-

chodní Evropy, a to nátlakem, který bude mno-

hem silnější než dosud. 
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Tisíc let od legendárního únosu  

Jitky ze Svinibrodu
Po Jitce ze Svinibrodu ani nebyl pojmenován 
Juditin most ani město Jičín, ale i tak se - 
legendou o jejím únosu z kláštera, který se měl 
odehrát právě před tisíci lety - zapsala do dějin 
jak Čech, tak dolnofranckého města Svinibrod 
(Schweinfurt).  

V lokálně populární svinibrodské kro-
nice „Alt-Schweinfurt (Starý Svinibrod) je 
únos Judity budoucím knížetem Břeti-
slavem, podobně jako v Kosmově kro-
nice, vylíčena dramaticky: „Jako vlk ko-
lem stáda nevinných jehňátek“ se plížil 
Čech okolo kláštera, než mohl svou 
vyvolenou unést za zemské hranice. 
Šance tohoto „Čecha“ nastala, když Ju-
dita v jeden červencový podvečer 1021 opustila 
svou klášterní celu, aby zvonila klekání. K tomu 
musela přejít klášterní nádvoří – a právě tuto 
chvíli využil Břetislav, popadnul nic netušící 
princeznu, vyšvihl se s ní na koně a odcválal na 
východ. „V klášteře zůstaly vyděšené jeptišky, 
které se jako poplašené slepice schovávaly po 
všech koutech a volaly o pomoc. Únosce byl 
sice vmžiku pronásledován, ale bez výsledku.“ 
Nezbylo než se pomstít na členech Břetislavovy 
výpravy, kterým byly dle kroniky „uřezány nosy 
a uši“, dle jiných pramenů dokonce „oči vylou-
pány, jiným ruce a nohy uťaty“, ačkoliv tito o plá-
novaném únosu předem nic nevěděli. 

Dle svinibrodských pramenů se jedná o pou-
hou legendu, ale faktem zůstává: 

Judita byla dcera svinibrodského markrabího 
Jindřicha, mocného šlechtice, jehož rodina ve 
středověku vládla rozsáhlému území mezi Mo-
hanem, Dunajem a Šumavou. Juditiny kořeny 

z matčiny strany dokazuje svinibrodský archivář 
až ke Karlu Velikému. Své mládí strávila Judita 
v rodinném benediktinském klášteře ve Svini-
brodu. (Na snímku vlevo pohled přes Mohan na 
lokalitu svinibrodského kláštera. Dnešní budo-
va/novodobý hrad z 19. století a sídlo vinařské 
rodiny stojí o něco níže než původně klášter.) 

Šance Břetislava - sice ze sousední, ale slo-
vanské země - získat urozenou franckou nevěs-
tu legitimní cestou, byly nulové. Břetislav přišel 
na svět jako nemanželský syn vévody Oldřicha 
se sedlákovou dcerou Boženou. Protože Old-
řich neměl legitimního dědice, měl se stát jeho 
nástupcem Břetislav. K tomu ale potřeboval ne-
věstu urozeného původu. 

Pravdou zůstane, že Judita českého knížete 
skutečně poznala. Svatba se konala v roce 

1029, z Judity se stala 
Jitka a manželé se usadili 
v Olomouci. Jitka porodila 
pět synů, Spytihněva, Vra-
tislava, Konráda, Jaromíra 
und Otu.  

Břetislav se stal jedním 
z nejvýznamnějším přemy-
slovských panovníků Čech 
a Moravy. Připojil Moravu 
k českým zemím, zmocnil 

se Krakova a Poznaně, vybudoval četné hrady, 
posílil v Čechách křesťanství, zavedl zákony a 
tresty, jako kupř. za vraždu. 

Břetislav I. zemřel roku 1055. Jitka byla po jeho 
smrti synem Spytihněvem vypovězena ze ze-
mě. Pravděpodobně to byla jeho pomsta na 
Němcích. Jitka odešla do Uher, kde o tři roky 
později, v roce 1058 zemřela. Její druhorozený 
syn Vratislav pak nechal její ostatky převézt do 
Čech, jsou uloženy v hrobce vedle manžela 
Břetislava v chrámu sv. Víta na Pražském hra-
dě. 

Zpracovala Jitka Scholz 

Ilustrace nahoře:  

Břetislav unáší Jitku 
(Dalimilova kronika) 

Foto vpravo: Jednatelka Jitka 
Scholz před vstupní branou 
na území bývalého kláštera
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Citáty a názory 

Zdravý člověk má tisíc přání, nemocný jen jedno. 
Německé přísloví 

 
 

Program 

                     leden – červenec 2022 

 

(Všechny termíny jakožto kuželkové středy se konají pouze pokud situace dovolí.) 
 

 
 

út. 15.02. Fair Play (CZ, SK, D 2014) 
  17 hod., Werkstattkino (viz str. 4) 
 
stř. 30.03. Renata Drössler & Band: koncert „Spojeni hudbou“ 
  19 hod., EinsteinKultur (viz str. 4) 
 
čtv. 07.04. výstava Exil nezná hranice. Šlechta z Čech a Moravy  
 jako kulturní most v Evropě po roce 1945 
  společná návštěva vernisáže 
  19 hod., Sudetoněmecké muzeum 
 
stř. 13.04. volební valná hromada 
  18 hod., SV München 1880 
 
so. 21.05. spoluorganizace 55. ročníku dálkového pochodu  
  Praha – Prčice, start Čerčany (www.praha-prcice.cz) 
 
so. 04.06. - 48. sokolské setkání v Tyršově Oetzu 
po. 06.06.  organizuje Sokolská župa rakouská (www.sokol.at) 

 
so. 30.07. sokolský výlet za kulturou nebo za sportem 
   

 
 

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. Omyly vyhrazeny. Přetisk povolen s uvedením pramene. 

Sport- und Kulturverein Sokol München e.V. (VR 18462), založen 4. dubna 2004. 

Adresa: SKV Sokol München e.V., c/o Jitka Scholz, Wittelsbacherstr. 12, 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) 089/512 99 339. Bankovní spojení: Kreissparkasse 

München-Starnberg, IBAN: DE98 7025 0150 0360 4767 66, BIC: BYLADEM1KMS. 


