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Vojna a mír

      Na podzim v osmatřicátém se prezident Beneš 

rozhodoval mezi dvěma alternativami. Nechat vy-

bombardovat Hradčany, nechat pobít většinu české 

populace a pak kapitulovat nebo kapitulovat hned. 

Rozhodl se pro tu alternativu druhou, což mnohým 

připadalo zbabělé a dávali to hlasitě najevo. A to 

včetně celé generality, mimo jiné i včetně mého táty, 

tehdy důstojníka Československé armády na posád-

ce v jedné z pohraničních pevností.  

Měl jsem kliku, že ho Beneš neposlechl, protože ji-

nak bych tady dnes nebyl a se mnou by chybělo 

mnoho, mnoho jiných, 

pokud bychom nechyběli 

všichni. Stačilo mi, když 

jsem se po válce koukal 

třeba na letadla, kterými 

jsme tehdy disponovali, a 

porovnával je s německými 

štukami, abych si uvědomil, 

jak - nejen z mého hlediska 

– správně Beneš rozhodl. A 

jakou měl pravdu, když 

řekl, že ustupujeme mnoho-

násobné přesile, které se s našimi možnostmi nemů-

žeme ubránit, a že spřátelené mocnosti doplatí na to, 

že se za nás nevzaly tím, že se válka odehraje na 

jejich území. Což se také stalo. Sice výměnou za 

újmu na národním sebevědomí, ale to je obnovitelné. 

Ukrajina letos zvolila možnost první. Bylo to tak v 

její historii vždycky, od záporožských kozáků přes 

Bogdana Chmelnického, přes Banderu až k Selen-

skému. Vždy jí zůstala spálená země a mnoho mrt-

vých, a když se jí někdy podařilo vytvořit nějaký ten 

stát, tak to bylo opravdu na chvíli a výsledek byl 

podobný. Jen ten počet mrtvých bývával ještě často 

doplněn velkým množstvím - při té příležitosti za-

vražděných - židů. Války, které Ukrajina vedla, byly 

téměř vždy války zástupné, v té dnešní zastupuje 

Spojené státy, které Putinovi nikdy neodpustí, že se 

zpronevěřil odkazu jim vstřícného Jelcina.  

Ukrajina se domnívá, že dělá dobře, vyhrát tu válku 

nemůže, ale to pro ni není nic nového a nikdo z nás 

není oprávněn to posuzovat. Beneš byl halt diplomat 

a Selenský je bojovník, alespoň se tak tváří. Jeho 

trochu teatrální bojovnost mu sice pravděpodobně 

zabraňuje v realistickém hodnocení situace, tedy 

pokud si nepřeje světovou válku, ale to je můj osobní 

názor, nemám k Ukrajině mentálně příliš blízko.  

Beneš by pravděpodobně v jeho situaci - ještě než by 

válka začala - přistoupil na to, že země nebude 

členem NATO a že Chruščov nebyl oprávněn 

darovat Ukrajině jaké-

koliv území a že proto ne-

zbývá než odepsat třeba 

Krym, stejně jako bylo 

svého času pro nás bez-

alternativní vzdát se Za-

karpatské Ukrajiny.  

Pak by asi Beneš čekal, až 

v Rusku skončí Putinova 

éra, i když osobně si my-

slím, že by se v Putinově 

pozici choval podobně i 

třeba takový Navalny. Ani ruští liberálové se nikdy 

nevyznačovali ve vztahu k okolním národům příliš-

nou sensibilitou. Ale člověk nikdy neví. 

Každopádně nic nového, mocnosti se tak k těm ma-

lým chovají a je jedno, jestli je to Ukrajina, Gruzie, 

Srbsko a Kosovo nebo Irák. Není to samozřejmě       

v souladu s mezinárodním právem, ale je to realita   

a koho zajímá nějaké právo. Ukrajinu proto asi 

aktuálně čeká ještě hodně utrpení a v závěru – to 

v nejlepším případě - osud Severní a Jižní Koreje. 

Samozřejmě bych i já rád viděl Vladimíra Vladimí-

roviče před soudem v Haagu a kdyby to šlo nějak 

zařídit, tak nejraději společně s dabljú Bushem. 

Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com) 

Ilustrace: Ivan Plíhal 
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Ze života jednoty 

Naše jednota se letos dožila plnoletosti. 

„Vážení přátelé, rádi Vám oznamujeme, že dne 4. dubna 2004 

byla v Českém centru v Mnichově založena sokolská jednota s 

oficielním názvem ´Sport- und Kulturverein Sokol München´.“ 

Takto začínalo oficielní oznámení o založení naší jednoty před 

18 lety. Reakcí na oznámení tenkrát dorazilo nesčetně, pozitivních byla většina, těch nega-

tivních o poznání méně, a pravdou zůstalo, že „Celou situaci bude možno posoudit až 

s historickým odstupem“, jak konstatovala tehdejší ředitelka archivu České obce sokolské.   

Buď jak buď, těžko říci, zdali by někdo z informovaných tenkrát dával nové jednotě velkou 

šanci na dlouhověkost.  

Faktem zůstane, že se letos naše jednota dožila plnoletosti. Její založení v roce 2004 jsme 

letošního 4. dubna oslavili skromně, jak se na náš věk sluší, při hraní kuželek.  

A pro dlouhotrvající diskusi o situaci kolem nedávno propuknuté války na Ukrajině, ke které 

se bohužel ten večer sešlo až příliš mnoho kompetentních účastníků, rozvíjejících konspira-

tivní teorie všeho druhu, nedošlo ani na starostou slibovaný přípitek.   

Renata Drössler & Band 

Hudba bez hranic        
středa, 30. března 2022 

Jako už několikrát jsme v osvědčené spolupráci s mnichov-
skou Společností pro vědy a umění uspořádali letos na jaře 
hudební symposion. Původně plánovaný podzimní termín 
musel být kvůli uzávěrce kulturních zařízení během pan-
demie přeložen, přičemž ještě na jaře platila protikoronová 
opatření v podobě kontroly očkovacích průkazů a povinnosti 

respirátorů. Těmi se ale desítky návštěvníků koncertu v žádném případě nenechali odradit a taky 
nelitovali.  

Skvělý akustický i optický rámec představení zajistilo sklepení v mnichovském kulturním domě 
Einstein, kde stálice českého šansonu, vynikající Renata Drössler v doprovodu piana, bicích a 
kontrabasu představila slavné světové šansony.  

Foto. Jitka Scholz 

SPORT V ČESKÉM FILMU 
Loňskou řadu českých filmů se sportovní tematikou v mnichovském kině Werkstattkino jsme – vzhle-
dem k přísným omezením v souvislosti s pandemii koronaviru - mohli uzavřít až letos na jaře.  

Volba padla na dva skvělé filmy: 

úterý, 15. února 2022 Fair Play (CZ/SK/D 2014), problém dopingu v socialistickém sportu  

úterý, 3. května 2022 Okresní přebor, Poslední zápas Pepika Hnátka (CZ 2012) velký příběh 
z malé vesnice, filmová tragikomedie, která vznikla na základě stejnojmenného televizního seriálu.  
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spoluorganizace pochodu  Praha - Prčice 
sobota, 21. května 2022  

      Nával na letošní, první pokoronový pochod 

Praha – Prčice byl obrovský, počet účastníků 

bohužel omezený. České dráhy se totiž prav-

děpodobně zhlédly v německém Bundesbahnu, 

jehož omezená schop-

nost přepravovat cestu-

jící již vešla v celo-

evropskou povědomost, 

a bez náhrady přechod-

ně vyřadily z provozu 

staré nádraží v obci 

Heřmaničky, ze kterého 

se mnozí účastníci 

pochodu obvykle vraceli do svých domovů. Bez 

možnosti odvozu by bylo nutné zvýšit počet oby-

vatel obce o mnoho set procent a tato alternativa 

se mnohým nezdála lukrativní. 

O to úspěšněji proběhly elektronické přihlášky a 

odbavení potenciálních pochodníků. K malému 

zádrhelu došlo na - naší jednotou obhospodařova-

ném - startu v Čerčanech, který musel virtuelně i 

fyzicky zvládnout i startuchtivé z Týnce nad Sá-

zavou, opět z důvodů přechodného železničního 

nenapojení této lo-

kality.  

Díky neobvyklé fle-

xibilitě vedení po-

chodu, jakož i díky 

obvyklé genialitě 

zástupců SKV So-

kol Mnichov, zde je 

nutné zdůraznit po-

díl rodiny Ondráků a především dynamického 

Martina, se podařilo tento problém vyřešit.  

Celkově byly letošní Prčice super, ale to je už 

tradice, kterou bychom již asi nemuseli zdůraz-

ňovat.  

Karel Pokorný

 
Inzerce 

Rezidence a Centrum pro seniory RoSa Liberec 

má otevřené dveře i pro Čechy ze zahraničí 

Ojedinělý projekt bydlení, komunitní dům RoSa v centru Liberce 
přivítá v srpnu letošního roku nové obyvatele.  

Ti se stěhují do nového bezpečného bydlení, které nabízí byty 
1kk a 2kk se službami pro seniory dle jejich aktuálních potřeb. 
Zároveň zachovává jejich soukromí, každý senior bydlí v RoSe 
ve svém. Přímo v domě se o ně stará odborný a vyškolený 
personál. Centrum RoSa nabízí smysluplné využití volného času, 
pod střechou navíc najde služby lékaře, asistenta, rehabilitač-
ního personálu, ale může také využít služeb kadeřníka, zahrát si 
divadlo a navštívit zdravotní cvičení nebo trénování paměti. 
Součástí domu je totiž knihovna i přednáškový sál. Další výho-
dou RoSy je její umístění v centru města, kde jsou dobře dostupné všechny služby. 

„V RoSe bydlí senioři, kteří chtějí být aktivní a samostatní co nejdéle.  
Máme zkušenost už z RoSy v Praze, kde si propojení generací v rámci 
různých programů mnoho seniorů velmi pochvaluje, jsou sobě i okolí 
užiteční a zapojují se do každodenního života. Zároveň mají potřebné 
soukromí a díky službám na míru se cítí bezpečně,“ říká Anna Ježková, 
zakladatelka RoSy.  

V případě zájmu o další informace je možné kontaktovat zelenou linku + 

420 212 271 023 nebo se informovat na adrese www.rezidencerosa.cz  

http://www.rezidencerosa.cz/
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Fotbalgolf  

SKV-turnaj 2022 
neděle, 17. července 2022  

Letošní turnaj ve fotbalgolfu jsme zopakovali na hřišti v 
obci Zorneding nedaleko Mnichova. Rekord tamního 
sportoviště s 18 drahami je 61 bodů (muži) potažmo 69 
bodů (ženy). Přičemž úspěšnější jen ten, který jich 
dosáhne méně. Nejblíže k tomuto výkonu se dostal vítěz 
Karel Syrovátka, nováček turnaje. 

Umístění a počet kopů/bodů byl následující: 

1. Karel Syrovátka 87 (vloni 
nebodoval), 2. Karel Pokorný 94 (vloni 92), 3. Berhard Paul 96 
(vloni nebodoval), 4. Marcel Jermář 119 (vloni 111), 5. Nikola 
Scheufler 111 (vloni 94), 6. Barbara Scheufler 120 (vloni 122), 
7. Jitka Scholz 123 (vloni 109) 

 

 

Větrný vír RARÁŠEK  
a klimatické fenomény jiných jmen 

Jednoznačným důkazem, že počasí během našeho letošního fotbalgolfového turnaje 

v Zornedingu bylo skutečně letní, byl větrný vír v nedalekém poli, 

který metal částice do výše bezmála deseti metrů. Jen těžko a 

skutečně neradi jsme si představovali, jak by asi dopadla terasa 

restaurace fotbalgolfového sportoviště, na které jsme během 

tohoto fenoménu právě odpočívali po vyčerpávajícím sportovním 

výkonu, kdyby větrný vír zaútočil na ni.  

Zatímco Bavorsko leželo v půli letošního července pod vlivem 

brázdy vysokého tlaku jménem Jürgen, tento větrný vír nedosáhl 

rozměrů, aby byl hodný zmínky v lokálních mediích natož obdržel 

vlastní jméno.  

Tlakové brázdy a další počasové fenomény dostávají totiž od roku 1954 v Německu 

vlastní křestní jména. Přiděluje je Meteorologický ústav Svobodné univerzity Berlín a až do 

roku 1997 byly všechny brázdy nízkého tlaku ženského rodu, vysoký tlak měl jména 

mužská. Od roku 1998 se jména v rámci rovnoprávnosti pravidelně střídají: V lichých letech 

jsou tlakové níže rodu ženského, v sudých letech mužského a naopak.  

Pokud má někdo touhu se touto cestou zvěčnit, může si prostřednictvím sponzorství 

některou tlakovou vlnu s křestním jménem dle svého výběru zakoupit. Přičemž dlužno říci, 

že to není gag úplně laciný; cena brázdy vysokého tlaku je s € 360 o poznání vyšší než cena 

za brázdu nízkého tlaku (€ 240).   
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  48. sokolské setkání 

TYRŠŮV OETZ 2022 

sobota - pondělí 4.-6. června 2022 

 

 

 

 

Po dvouletém přestávce se letos opět konalo 
sokolské setkání v tyrolském Oetzu, kam si so-
kolové od roku 1974 
jinak každoročně jezdí 
připomenout výročí tra-
gické smrti spoluzakla-
datele Sokola, Mirosla-
va Tyrše v roce 1884.  

Jak účast na letošním 
setkání ukázala, pande-
mie této akci ani za mák 
neuškodila. Možná prá-
vě naopak. Sjelo se na 
150 nadšenců z Ra-
kouska, Německa, Švýcarska, Čech a Moravy 
aby se utkali v různých – nejen sportovních – 
soutěžích, podnikli výlety, poseděli a po letech 
mohli s radostí konstatovat, že nestárnou jen oni. 

Změna je sice život, ale zpráva, že majitel louky 
na Piburgu, kde se sokolský program tradičně 
konal, se rozhodl přejít z živočišné produkce na 
pěstování bio žita a tím pronájem louky na 

sokolské ra-
dovánky po 

desetiletích 
padlo, námi 
značně otřás-
la. Jako ná-
hradu však 
obec Oetz 
nabídla orga-
nizující Župě 

Rakouské 
více než rovnocennou náhradu v podobě obecní 
louky v údolí za fotbalovým hřištěm nedaleko 
řeky Achy, kde bylo sdostatek místa nejen pro 
hřiště na volejbal a další sporty, ale místo 
umožnilo i stinné kempování. Nezbývá než od 
srdce doufat, že se do příštího roku zapomene 

na ten volejbalem zdevastovaný trávník a že se 
49. sokolské setkání bude moci opět konat zde. 

Z plánovaných dvou táboráků se konal jen ten 
sobotní, průtrž mračen nedělní večerní posezení 
na louce spláchla. Setkání moderoval - na pro-
fesionální úrovni - vídeňský náčelník Standa 
Štěrba a o hudební doprovod se při sobotním 
táboráku postaral Lubor Hraník, který nás v Mni-
chově pravidelně doprovází při předvánočním 
zpívání koled v rámci akce „Česko zpívá koledy“. 

V sobotu využila 
naše skupina 
skvělého počasí a 
dala přednost hor-
ské tůře – začáteč-
nickému horské-
mu okruhu z Nie-
dertai k Larstigalm 
(foto vlevo dole). 

A aby těch příjem-
ných překvapení 
letos nebylo dost, 

při slavnostním pondělním prů-
vodu k Tyršovým 
deskám (viz foto 
shora) jsme mohli 
konstatovat, že 

nástupkyně vandalsky poničené 
sokolské lípy Libuše u řeky Achy 
(viz zVěstník 2/2016 a foto vpravo) 
se má k světu. 

A když se v cestovním zavazadle 
jednoho roztržitého mnichovského účastníka ješ-
tě našlo z jednoho hostinského pokoje postrá-
dané dálkové ovládání k televizi, který ho tam 
omylem namísto svého chytrého telefonu sbalil, 
měl celý víkend i jednoznačně šťastný závěr a 
sokolská čest zůstala i v tomto směru zachová-
na. 

Tak snad jediným stínem víkendu 
zůstaly všudypřítomné roje much 
(proti kterým byl ale každý pokoj – 
přinejmenším v našem penzionu – 
vybaven, viz foto).  

Text a foto: Jitka Scholz 
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Šlechta z Čech a Moravy 
čtvrtek, 21. dubna 2022  

Až do 20. století hrála šlechta v Čechách a na 
Moravě stěžejní roli ve společnosti, politice           
i hospodářství. Po 2. světové válce byla šlechta, 
která platila za německou, zbavena majetku       
a vyhnána ze země. Velká část šlechty, 
která se považovala za českou, odešla 
ze země po komunistickém převratu 
1948. 

Odchodem do zahraničí však její anga-
žovanost v politice, národních, společen-
ských a kulturních otázkách neskončila. 
Díky své – pro šlechtu tradiční – zodpo-
vědnosti, rodinným vztahům a spojením 
s evropskými a křesťanskými kruhy se 
její zástupci rozhodli pro stavbu meziná-
rodních kulturních mostů. Stejně jako 
ostatní exulanti si i zástupci šlechty z Česko-
slovenska museli v zahraničí vybudovat novou 
existenci. Přesto u nich stála v popředí mate-
riální, finanční, kulturní i mediální podpora a udr-
žování povědomí společných kulturních kořenů. 

Na příkladu zástupců několika šlechtických rodů 
poukázala na tuto skutečnost dvojjazyčná čes-
ko-německá výstava pod názvem „Kulturní 
mosty v Evropě. Šlechta z Čech a Moravy po 
roce 1945“, kterou na jaře v Mnichově před-
stavil Spolek Adalberta Stiftera ve 
spolupráci s Ústavem pro studium 
totalitních režimů v Praze. 

Jejího zahájení 21. dubna se vedle 
četných zástupců šlechtických rodů 
a mnoha dalších hostů zúčastnilo       
i několik členů naší jednoty (na sním-
ku vpravo symbolicky zdraví starosta Karel Po-
korný baronku Johannu von Herzogenberg). 

Jednou z představovaných osobností je také 

Mikuláš Lobkowicz  

(1931 Praha; † 2019 
Starnberg), který udr-
žoval dlouhá léta 
kontakt s krajanskou 
komunitou v Mnicho-
vě a až do své smrti 
byl členem zdejší 
Společnosti pro vědy 
a umění SVU.  

Narodil se v jedné 
z nejstarších čes-
kých šlechtických ro-

din, v roce 1948 uprchl z Československa a 
přišel o československé občanství, které mu 
bylo vráceno až po sametové revoluci. Od roku 
1968 žil v Západním Německu, byl vysoko-
školským profesorem pro filozofii a politické 
vědy, v letech 1971-1982 působil jako rektor 
mnichovské univerzity a 
posléze, v letech 1984-
1996 byl prezidentem 
Katolické univerzity v ba-
vorském Eichstätt. (Na 

snímku jeho 
osobní doku-
menty včet-
ně cestovního pasu, vydaného pro 
osobu bez státní příslušnosti.) 

Jeho syn, Erich Prinz von Lobko-
wicz (*1955) je majitelem zámku 

Maxlrain nedaleko Mnichova a provozovatelem 
tamního pivovaru (viz následující inzerce).  

 

Inzerce 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/1931
https://de.wikipedia.org/wiki/2019
https://de.wikipedia.org/wiki/Starnberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Katholische_Universit%C3%A4t_Eichst%C3%A4tt-Ingolstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Katholische_Universit%C3%A4t_Eichst%C3%A4tt-Ingolstadt
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Olympiáda 1972 a Mnichov  
aneb jak se při té příležitosti dva čeští Pokorní našli 

Provinční klid bavorské metropole Mnichov vzal 
za své nejpozději v roce 1966, když Mezinárodní 
olympijský výbor rozhodl v jeho prospěch jako 
místo konání XX. olympijských her. O rok později 
zde propukl nevídaný stavební boom. Do pěti let 
tu musela vzniknout nová sportovní zařízení, 
byty pro sportovce, dopravní síť…  

Olympijským hrám vděčí Mnichov nejen za své 
metro (první linka zahájila provoz v roce 1971), 
které dnes obnáší dél-
ku téměř 100 km, pěší 
zónu v centru města, 
ale i za urychlení stav-
by sítě S-Bahnu. 
Jejích osm linek dnes 
dopraví do města za 
prací z předměstí a 
širšího okolí na 
250.000 cestujících. 

Pro olympijský stadion 
byl vybrán prostor sta-
rého letiště Oberwie-
senfeld na severu 
města, který po válce 
sloužil jako skladiště pro suť z vybombardované-
ho Mnichova. Tehdejší hromada suti byla zainte-
grována do projektu olympijského parku jako 56 
metrů vysoký Olympiaberg (564 n.m.) a nyní 
tvoří jednu z mála mnichovských vyvýšenin. 

Olympijská vesnice byla naplánována jako měs-
to ve městě pro 6.000 obyvatel a Olympia Ein-
kaufszentrum tenkrát patřilo k největším nákup-
ním střediskům v Německu. 

A k tomu ke všemu stál celý projekt, jak spor-
toviště, tak infrastruktura - z dnešního pohledu 
směšných - 1,35 miliardy marek. Navíc jsou po 
50 letech olympijská zařízení stále v provozu; 
letos v srpnu se zde konají Evropská mistrovství, 
největší sportovní akce, kterou Mnichov od 
olympiády 1972 zažil. Není divu, že diskuze o je-
ho možné kandidatuře na organizaci některých 
budoucích olympijských her je stále aktuální. 

Že stavební společnosti koncem 60. let zoufale 
hledaly zaměstnance pro mnichovský projekt, je 
nasnadě, a tak na mnichovských staveništích 
našel zaměstnání nejeden posrpnový emigrant 
z Československa. 

Tak i starosta naší jednoty, Karel Pokorný, pra-
coval v roce 1970 u firmy „Olympia Baugesell-
schaft“ v oddělení, jehož úkolem bylo koordi-
novat budování olympijského parku včetně ně-
kolika dalších drobností jako olympijského stadi-
onu, plavecké haly, víceúčelové sportovní haly, 
zkrátka včetně všeho. 

Jednoho dne bylo osazenstvu jeho podniku 
oznámeno, že před budovou předvádí zástupce 

jakési firmy nejno-
vější vrtáky do beto-
nu, a že se even-
tuální zájemci mají jít 
na tu prezentaci přijít 
podívat.  

Zájemci o vrtnou sou-
pravu se před budo-
vou sešli dva. Jeden 
z nich byl náš bratr 
starosta, který sice s 
vrtáním do betonu 
neměl nic společ-
ného, ale předváděč-
ky se rozhodl využít 

k malému oddechu od své pracovní činnosti, i 
když tato zcela nevyužívala jeho mimořádného 
pracovního potenciálu.  

S vrtáním do betonu neměl - jako zaměstnanec 
firemního archivu - nic společného ani protago-
nista druhý, nicméně oba hovořili jazykem ně-

meckým s přízvukem jed-
noznačně prozrazujícím 
slovanský původ, a tak ry-
chle vyšlo najevo, že jsou 
oba nejen Češi (v originá-
le: „Vole, ty si Čech, viď?“), 
ale navíc jmenovci Pokor-
ní. 

A tak slovo dalo slovo a na 
olympijské půdě vzniklo 
přátelství trvající mnohá 
desetiletí a záměr zakla-

datele novodobých olympijských her byl tak zase 
jednou zcela naplněn. 

Foto: Jaroslav a Karel Pokorný na sokolském 
setkání v Oetzu 1977
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Citáty a názory 

Kdo bojuje, může prohrát. Kdo nebojuje, už prohrál. 

Bertolt Brecht 

 

Většina lidí stále spěchá,  protože utíká sama před sebou. 

Friedrich Nietzsche 

 

Byl bych rád, kdybych se tady jednou mohl procházet s vnukem a říci mu, že tahle země je nejen 

překrásná, ale i spořádaná. 

Karel Schwarzenberg 

 

 

Program 

                     srpen – prosinec 2022 

 

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

 
so. 27.08. sokolský výlet za turistikou, sportem či odpočinkem  
 
po. 10.10. říjnové kuželky v SV München 1880 (posunuty ze státního svátku 3.10.)  
   
so. 19.11. SKV Open – 16. ročník kuželkového turnaje 
  17 hod. ASZ Altstadt, přihlášky u Dušana Pokorného (kontakt níže) 
 

po. 05.12. mikulášské koulení 
  19 hod., ASZ Altstadt, s pohoštěním, organizují všichni 
 
 
 

Změna: Koulíme každé první pondělí v měsíci...  
od 18.30 hod. 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. 

 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/2794/Friedrich+Nietzsche

