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Co by bylo kdyby...
 Jeden by tomu nevěřil, ale výročí srpnové návštěvy
spřátelených tanků v tehdejší ČSSR se letos vzpomíná
už po pětačtyřicáté. Byl jsem tenkrát relativně mladý a
bydlel jsem v Praze kousek nad rozhlasem, takže jsem
se toho – u nás už pomalu tradičního - boje o rozhlas
také trochu účastnil. Skákalo se tam po tancích, jeden
dokonce někdo zapálil, byli ranění a mrtví, ale stejně
jsem se docela divil, že nás všechny nepostříleli jako
králíky, Němci v devětatřicátém by to určitě udělali.
Časem jsme si na tanky zvykli, byla ještě
pořád relativní svoboda, noviny psaly ještě
pořád většinou pravdu a manželka rozvážela
ještě pořád v dětském kočárku nějaké letáky
a byla pořád ještě naživu. Já byl tenkrát
šéfem výpočetního střediska jednoho ministerského ústavu, to mělo takovou malou výhodu, že jsem vydělával třikrát tolik než
obyčejný smrtelník, což se mi líbilo. Také
jsem byl funkcionář v jedněch obrozených
odborech a myslel jsem, že je to dobře. Asi
nebylo, pomalu se začínalo přece jen normalizovat a
občas jsem už dostal - zatím anonymní - výhrůžky týkající se mé fyzické celistvosti. Jednou mě navštívil
podnikový předseda partaje a povídá: „Karle, jak to vidím já, tak máš teď dvě možnosti. Buď se seber a
z téhle země zmiz a nebo vstup do partaje. My staří komunisti jsme se zprofanovali pražským jarem, takže
nás časem zlikvidují a budou tím pádem potřebovat
nové členy. Kdo se k nim dá teď, tomu všechno odpustí a pak udělá velkou kariéru, zkrátka myslím, že by tě
ministerské křeslo nemělo minout.“ Jako starý blbec
jsem si tenkrát vybral možnost první.
Dnes na stará kolena si tak někdy přemýšlím, jaké by
to bylo, kdybych si býval vybral tu druhou možnost a
tu slibovanou kariéru udělal. No, každopádně bych se
s typy à la současní „jedineční a neopakovatelní sokolíci“ z TJ Mnichov musel seznámit už tenkrát. Zvykl
bych si na ně (což se mi pár desítek let později už
nepodařilo) a naučil bych se myslet jako oni, třeba tak,
že pravda je to, co chci já. Na rozdíl od svých oficielních prohlášení bych ale věděl, že to se Sovětským
svazem není na věčné časy. Profylakticky bych si proto
založil ve Schweizu konto, které by naplnili ti, co by
po mě něco chtěli, a moji kluci by samozřejmě studo-

vali na Harvardu, údajně aby poznali ekonomický a politický systém nepřítele.
Okamžitě po sametovém převratu bych rychle za hubičku zprivatizoval nejlukrativnější podniky ve svém
poli působnosti a následně je prodal západním koncernům. Získané finanční prostředky bych pak ještě zhodnotil v kuponové privatizaci a pak už bych jen tak přicmrdával v takových menších miliardových kšeftících,
ať již s drogami, zbraněmi nebo topnými oleji.
Jinak bych žil slušně a skromně, jen občas
bych někoho v opilosti přejel, ale to jen
proto, aby si státní žalobci nemysleli, že
jsou na mojí výplatní listině jako dekorace.
Doktorský titul bych si samozřejmě nekoupil v Plzni, ale na nějaké prestižnější univerzitě, třeba v Nižním Novgorodu. S politiky bych se moc nekamarádil, neb jsou
dost nudní, což ovšem neplatí o Zemanovi,
a s tím bych se asi sčuchnul. Dovedu si
představit, jak bychom si spolu po večerech četli
ústavu a hodně se při tom nasmáli, až by z toho Rychetskému zvonilo v uších. Po takovém pátém šestém
pivu bychom pak připravovali „Machtübernahme“,
z čehož bychom se ale díky bohu do rána vyspali.
Určitě bych dělal také hodně pro sport. Asi bych využil
daňových problémů Uli Hoenesse a nepozorovaně zakoupil Bayern Mnichov a odstěhoval ho do Edenu, kde
by tento za pár let, zcela rozkradený, kopal úspěšně 1A
třídu. Sokol by samozřejmě také nepřišel zkrátka, na
Vítkově bych určitě místo Žižky posadil na koně bronzového Miroslava Tyrše.
Trochu legrace bych si dovolil také. Mnou potají iniciovaný nápis na Husově pomníku „Kdyby Jan Hus
dneska žil, Duka by ho upálil“, bych pak v mediích
rozhořčeně odsoudil a z církevního restitučního daru
posléze leccos levně odkoupil.
Mám ale stejně takový pocit, že by mě i to časem přestalo bavit a nakonec bych se usadil někde na předměstí Mnichova, odkud je blízko nejen do hor, ale i do nějaké té „Biergarten“.
Karel Pokorný, starosta (Kpokorny41@aol.com
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Ze života jednoty

Fotbal

Ellbach

neděle, 5. května 2013
Výlet trochu atypický, nejprve z Bad Tölzu
usilovným pochodem přes hory, doly, černý
les...
... A po zdánlivě závěrečné - již tradiční návštěvě restauračního zahradního zařízení s uklidňujícím pohledem na
Alpy zvrat: Odchod na fotbalové hřiště místního klubu, kde došlo k duelu
týmů SKV Munich Young Stars vers. SKV Munich Old Stars, ve kterém
Young Stars sice vysoko zvítězili. Ovšem optikou a sportovním
nasazením byli jejich soupeři týmem jednoznačně lepším.

SOKOLOVÉ POD ŘÍPEM... v Roudnici
víkend, 25.-26. května 2013
Z původně spontánně naplánované, více méně soukromé
akce několika spřátelených sokolských jednot se vyvinulo
velkolepé mezinárodní setkání, jemuž ani vytrvalý déšt
letošního jara nemohl vzít na lesku.
Zástupci naší jednoty přijeli pozdravit nejen staré známé při
výstupu na Říp a obyvatele Roudnice, roubící pod deštníky
chodníky při zahajovacím
průvodu, ale především těch
6.000 sokolských nezmarů na
stadionu, kteří za skutečně
krušných povětrnostních
podmínek předvedli skladby
loňského všesokolského sletu. Celé organizaci akce platí naše neskonalá
úcta, a to nejen proto, že obnovila naši víru v budoucnost Sokola...

marcel a blanka. 100 let
sobota, 20. července 2013
Původně plánovaná oslava Marcelovy padesátky se dlouho
jevila jako neřešitelný logistický problém. Až to po nekonečných jednáních vzala do ruky ženská, tentokrát jménem
Blanka Fajkusová, a uzavřela s Marcelem tajnou dohodu, jejímž
výsledkem byla společná oslava obou protagonistů v námi dost
často navštěvované švábinské pivní zahrádce.
Oslava to byla skvostná a Blance i Marcelovi přejeme do další
stovky vše nejlepší.
Foto (zprava): Blanka, Marcel
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Emigrantské děti
Emigrace z bývalého Československa přes Jugoslávii byla považována za poměrně schůdnou možnost, jak se
před rokem 1989 dostat na Západ. Tento způsob útěku ve skutečnosti nebyl tak úplně jednoduchý, o čemž se
přesvědčili tisíce uprchlíků, kteří zvolili tuto cestu vybaveni absolutním nedostatkem informací a naivitou obyvatelstva za železnou oponou. V této souvislosti se také klade otázka, do jaké míry tato traumatická zkušenost
později ovlivnila život jejich dětí.
O jedné takové svízelné cestě svědčí dopis ze soukromého archivu jednatelky naší jednoty, jejíž přátelé z jižních Čech, rodina s třemi malými dětmi, se v červnu 1984 vydali na dovolenou do Jugoslávie. O jejich zkušenostech při přechodu hranic do Rakouska i následných začátcích zde, o jejich zkreslených dojmech i názorech
výmluvně svědčí líčení, datované 4. prosince 1984...
No a tak asi po 15 minutách mi přivedli děti, poněvadž moc plakaly a pak přijel komsař. Začal nadávat, co si myslíme a asi po hodinové debatě jak to
u nás chodí a že tam máme „bratry“ se obměkčil a
vlastně nám pomohl. Řekl, že aby se Franta z Rakouska vrátil, že existuje v Bělěhradě UNO a že
tam se dá vše vyřídit atd. Napsala jsem Frantovi
dopis a on mu ho sám doručil (teda rakouským
celníkům, kteří o všem věděli) a sám Frantu ujistil,
že aby mu věřil. Nedá se to vše v dopise vypsat, co
a jaké reakce následovaly,
všechny pocity... (To až ústně.)
No a tak se tedy po třech hodinách Franta vrátil zpět do Jugošky na celnici. On mezitím
tu dobu trpěl na rakouské straně, zprvu si myslel, že když on
utekl, tak že nás pustí za ním.
Jenže to byl velký omyl, to mu
Rakušáci taky hned řekli.

Milá Jitko,
máme ohromnou radost, že již konečně víme, kde
jste a jak se vám daří. Stále jsem čekala na vaši
adresu z Prahy od maminky a jaké velké překvapení
– ozvali jste se sami. A to z Mnichova. Jaká škoda,
že jsme to nevěděli dříve, představte si, že jsme byli
všichni v Mnichově na výletě (2 dny), je to asi 6 neděl. No co se dá dělat – můžeme přijet kdykoli,
poněvadž máme od srpna azyl a tak i pasy.
No vlastně po pořádku. Vyjeli jsme v červnu na
„dovolenou“. Napakovaní až
hrůza, měli jsme štěstí, že nás
nikdo nekontroloval. V Jugošce
v Rovinji jsme si užili dovolenou
dosyta a pak jsme si zajeli do
Ljublaně na rakouský konzulát
pro visum a mysleli jsme si, že
se nám nějak povede přejet.
Jezdili jsme, zkoumali hraniční
přechody, pozorovali co a jak.
No a tak jsme se jednoho červnového pozdního
večera vydali, že přejedeme do Rakouska. Bylo to
veliké drama, na které nezapomeneme nikdy
v životě. (Budu psát velice stručně.) Samozřejmě
jak uviděli české číslo, závora dolů a nesměli jsme
dál. Frantu zavolali dovnitř a hned zápis. Jenže ten
využil nestřeženého okamžiku a utekl jim sám do
Rakouska a já s dětmi, autem, károu (závěs za auto)
zůstala na druhé straně. Pak zavolali mě, děti v autě
bučely, začali mi hrozně nadávat, že mě pošlou
šupem do ČSSR, začali volat milici, no hrozná hrůza. V tom jsem si uvědomila, že je vše ztraceno a co
bude za ohromný průser v Česku, využila jsem též
nestřeženého okamžiku a vyběhla jsem jim z kanceláře celnice a zdrhala sama do Rakouska (myslíc, že
nám děti hned vydají – co oni s nimi).

A tak jsme se vraceli v 1 hod.
v noci, v dešti, zpět do Ljubljany. Byla to hrozná
noc pro všechny. Na chvilku jsme spali v autě,
Franta na zemi u nějakého kempu v prádelně - no
hrůza.
Za svítání jsme dorazili zpět do Ljubljany, kde jsme
již předtím nocovali asi dva dny. Tam jsme se
umyli, najedli atd. A večer jsme odjeli vlakem do
Bělehradu. Jeli jsme celou noc, nabito, ve vlaku zima, no dorazili jsme.
Když jsme konečně po dlouhé době našli organizaci
UNO (hrozný barák), tak tam již bylo plno lidí a ti
nám říkali, že s přijetím je to velmi špatné, že nepřijímají moc, vykazují atd. Tak jsme tam chvíli čekali
(čekárna 2 x 4 m, mnoho lidí, dětí) a vyšel mladík,
co chceme. A že abychom přišli za hodinu. Tak
jsme přišli a po výslechu, proč chceme opustit vlast,
nám řekl, že problémy mají všichni a že to je normální, že jsme přešli hranice do Rakouska a že to
na nás budou z celnice hlásit. Zkrátka je to tam
hrozné. (Pokud ovšem neutečeš z ČSSR rovnou
z basy – pak tě vezmou hned.) Řekli jsme, že nemáme kde spát, jídlo nemáme, peníze nemáme. Nezájem. Ale dal mi ještě naději, abysme přišli ještě
jednou v jednu hodinu a napsali ještě další důvody.
Franta mezitím běžel na rakouský konzulát, jestli

Jenže si představ, že ten celník, co za mnou vyletěl,
začal křičet, že jsem jim utekla a představ si, že 2 m
před čárou mi nadběhl jiný celník, co odbavoval
Rakušáky. Chytil mě, sevřel a držel. Já ho kousala,
kopala, ale to již přiběhli další. Odvedli mě zpět na
celnici a nasadili želízka. Zacházeli se mnou úplně
hrozně jako gestapáci. (To vše se odehrávalo od 23
hod.) Na hranicích byla komedie, což se později dozvěděli i jiní lidé v Jugošce (asi z novin, rozhlasu,
nevím).
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by nám nepomohli. Byli jsme hrozně zoufalí a nešťastní ze situace, z které vyplývalo, že se budeme
muset vrátit domů, ale to jsme zavrhovali a nevěděli, do dál. Vlastně domů už jsme také nemohli, poněvadž už jsme měli být týden zpátky.

vybrat dobré věci (obnošené). Máme toho hodně.
Kapesné 680 šilinků.
Jinak jsme chtěli zůstat v Rakousku, ale nyní už ne.
Každý nám radil, abysme nezůstávali v Evropě, ale
nechtěli jsme ani slyšet. Ale nyní přicházíme na to,
že co nám lidi říkali, začíná být pravdou. Franta
hledal čtyři měsíce práci ve svém oboru, zkraje roznášel reklamu, do dnešního dne nemá nic. Dělá
pouze načerno u rýsovacího prkna a to asi 14 dní.
Zkrátka všude berou raději domácí a pak až co zbyde by mohlo být pro tebe a to ještě za horší plat než
mají oni Rakušáci. Oni se mají dobře, ale pro nás to
není takové a v NSR se na přivandrovalce dívají
ještě hůř než tady a nejhorší prý je Švýcarsko. No a
tak jsme po dlouhých úvahách, pro jakou zemi se
zaregistrovat, uvedli USA, San Francisco – naše
organizace je AFCR. Takže čekáme asi v únoru na
interview, jestli nás vůbec přijmou. Kdyby nás
nevzali ani na odvolání, tak bychom dali Kanadu.
Slyšeli jsme o všech zemích, tzn. Kanada, USA,
Austrálie, Nový Zéland a musíme přiznat, že všude
lepší než je Evropa. Ale o tom všem raději až ústně,
ono to nejde vše napsat.

Jenže konzulát oznámil „Bohužel máte šedé pasy a
to vám nemůžeme pomoci“. Tak jsme se po sepsání
dalších bodů (některých vymyšlených) vrátili znovu
na UNO. Naštěstí ten, ke kterému jsme měli jít, si
něco udělal s rukou a byl u lékaře, a tak nás vzal
druhý hoch. Po vysvětlení našich problémů, že nemáme kde spát atd. nás přijal. Byli jsme štěstím bez
sebe. Dostali jsme ubytování, stravu a čekali jsme
na vyřízení Rakouska 8 dní. To jsme byli ale vyjímka, poněvadž jiní čekali na Rakousko 2-3 měsíce,
v červenci/srpnu se jen na interview již čekalo 3-4
týdny, ne hodina jako my. Udělali nám to přednostně, poněvadž kvůli autu, že bylo daleko a že jsme
neměli co na sebe. Protože na té celnici nám ten šéf
řekl, že to bude za dva dny všechno vyřízené.
No a tak jsme se dostali 4. července do Rakouska.
Byli jsme na izolaci šest dní v Traiskirchenu a odtud jsme odjeli na pension asi 55 km od Salzburku.
Takže ta adresa, co jsme posílali tvé mamince, na ní
nejsme, ale Franta nechce kvůli komunistům uvádět
do Česka adresu, na které jsme, aby něco náhodou
nepodnikli – člověk jim nemůže věřit.

Jinak dětem se moc líbí, vůbec se jim nestýská. Pavel chodí na 4 hod. do školky, moc se mu líbí, děti
do školy pro cizince, kde se vyučuje matika, angličtina, němčina a ruční práce. Jinak Frantovi i moje
rodiče už za námi byli na pozvání, moc se jim líbilo
a myslím, že jsou již nyní spokojení. Čas hrozně
utíká, už tu budou vánoce, sníh žádný.

Takže kde se nacházíme jsme celkem spokojeni.
Vaří nám moc dobře, k snídani káva, čaj, houska,
vánočka, máslo, obědy a večeře teplé. Jen v sobotu,
neděli a někdy středu studené. Ovoce 2 x denně i
pečivo jako buchty, koláče... Pohybovat se můžeme
všude volně po Rakousku, po obdržení azylu pak
pas pro skoro celý svět - mimo některé země ovšem. Oblečení jsme dostali z magazínu, kde se dají

Odepište brzy a my bychom co nejdříve k vám přijeli nebo vy sem, jen napište, kdy budete mít čas.
Moc vás zdravíme a těšíme se na shledání
vaši Šárka a Franta

Rodina nakonec ale došla k názoru, že život v Rakousku není zas tak špatný, jak se povídalo mezi emigranty
v „lágru“. Oba manželé našli práci u jedné technické firmy, usadili se v jednom hornorakouském městě a postavili si zde rodinný domek. Nejstarší syn se v roce 2000 odstěhoval zpět do Čech, kde založil rodinu, jeho
dva mladší sourozenci dále žijí a pracují v Rakousku.

Inzerce
Rezidence Rosa
nové bydlení pro seniory v Praze
 byty 1+kk a 2+kk s vlastní kuchyní a koupelnou přizpůsobenou
pro seniory
 zdravotní a ošetřovatelská péče poskytovaná Českým červeným křížem
 výborná dopravní dostupnost – poloha přímo u metra C –
10 min. do centra Prahy
 bezbariérové vstupy, protiskluzové povrchy
 dálkový asistent k přivolání pomoci
 aktivizační programy
www.rezidencerosa.cz, email: info@rezidencerosa.cz, tel: +420 234 097 838
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STRACH Z PRÁVA NA PRÁVO (4)
Karel Pokorný, starosta SKV Sokol München a promovaný právník, se zabývá studiem
právního dědictví českých zemí a přístupu obyvatelů České republiky a Německa k právům
Ilustrace: Ivan Plíhal
Text přednášky Karla Pokorného v mnichovské pobočce Společnosti pro vědy a umění 17. dubna 2012
přinášíme na pokračování.

věrně táhli přes půl Evropy, ale ty nové zákony nám
na naše panství netahej. Když budeme nějaké potřebovat, tak si je vymyslíme sami.“ No a Přemysl věděl,
že ho čeká bitva na Moravském poli, kde ty pány
bude ještě proklatě potřebovat, a tak to nechal být.
Moc platné mu to ale nebylo, jeden z nich - Milota
z Dědic - ho stejně v té bitvě zradil. Mimochodem nevím jestli ty Dědice, co z nich byl ten Milota jsou
totožné s těmi Dědicemi, co se v nich narodil Klement
Gottwald, ale pokud ano, tak to musí být zajímavá
obec.

Při pokusech zjistit, odkud pramení ten český – často
i tak nějak nešikovně laický - přístup ke všemu, co
s právem souvisí, jsem za bezesných nocí narazil
v jedné právnické knížce na takovou větu, kterou si dovolím citovat:
„..reálná existence kodifikačního díla pomáhá překonat
strach z práva, který je v lidech od nepaměti zakořeněn...“

Přemyslův syn Václav II. se ve snahách pana otce
pokusil pokračovat, dokonce
pozval za tím účelem jistého
Gozzia z Orvieta, významného to znalce římského
práva. Šlechta sice opět řekla
ně náda, ale Václav byl už
chytřejší a nechal toho pána
vyrobit zákoník Ius regale
montanorum, česky právo
královské horníkuov. Doly
spadaly pod výlučnou svrchovanost krále – všechno, co
bylo v zemi hloub než kam
dosáhl pluh totiž patřilo králi a do toho neměli páni co mluvit.

Z toho je možné usoudit, že
jedním z důvodů naší malé
akceptance práva je určitá
právní nejistota, jejíž základy
můžeme minimálně částečně
hledat právě v kodifikacích
práva v našich zemích, a to
jak v součastnosti, tak v naší
historii. A na tu historii se trochu podíváme.
Za vznik Českého státu můžeme považovat rok 995, kdy
Přemyslovci porubali Slavníkovce, za to se ale nemusíme
stydět, tak tenkrát státy vznikaly. Z právního hlediska to
zkraje nebylo asi nic moc, za
zmínku stojí, že víme, že Vladislav II. zakoupil během jednoho tažení, když pomáhal
Barbarossovi v Itálii, v Bologni
na universitě nějaký právní kodex, co s ním udělal, to
už zase nevíme.

Mazané na tom bylo, že
součástí toho zákoníku bylo i
právo procesní - tzn. jak mají
pracovat soudy, které se pak
používalo i mimo horní právo,
takže minimálně soudy začaly trochu dostávat
fazónu. To procesní právo obsahuje hodně prvků
římského práva a je v něm i jmenovitý odkaz na
císaře Justiniána, cituji:
„...nebo počátek všeliké moci nejmocnějšie částka
jest, z přisvědčenije pana Justiniána, ciesaře přesvatého práva vynositele.“

Za nejvýznamnější dobu Českého království můžeme považovat 13. a 14. století, zhruba od Přemysla
Otakara II. do doby vlády Karla IV., kdy jsme trochu
točili s evropskou politikou, a z té doby jsou také první
pokusy dát českému státu nějaký jednotný právní
základ.

I jako horní právo byl zákoník více než povedený,
panu Gozziovi určitě radili i opravdoví horníci. Byl
přeložen nejen do češtiny, ale několikrát do němčiny
a do španělštiny, a byl ještě koncem 16. století používán ve španělských koloniích. V Čechách pak některé jeho prvky až do poloviny 19. století. Horní
právo ale bohužel zůstalo asi jediným platným právním kodexem, kterým jsme obohatili evropskou právní historii, zemské právo jako celek i nadále kodifikováno nebylo.

Přemysl Otakar II. – to byl ten král železný a zlatý –
nějaký čas vládnul říši od Jadranu po Baltikum a potřeboval tím pádem nějaké to kodifikované zemské
právo jako sůl, protože - jak říkal už starý Džigischán
- ze sedla se dá země dobýt, ale ze sedla se jí nedá
vládnout. Jenže to věděl Přemysl, ale nevěděla to
šlechta, a tak když přišel Přemysl s tím, že by jako
třeba použil jako základ českého právního řádu
Magdeburský zákoník – ten je známější jako Sachsenspiegel (mimochodem první německy napsaná
kniha v próze, Němci byli odjakživa na to zákonodárství), tak když s tím Přemysl přišel, tak mu páni
řekli „Vaše královská milosti,“ nebo jak znám Čechy
tak řekli spíš „Hele Přemku, ty víš, že jsme s tebou

Přemyslovci s tím už ani nemohli nic udělat, protože zrovna vymírali po meči. A na scéně se objevili
Lucemburkové.
Pokračování příště
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Citáty a názory
Peníze jsou skvělý prostředek, jak snášet chudobu.
Alphonse Allais

Konec světa by byl pro lidstvo jedinou možností, jak odejít se ctí.
Miroslav Kemel

Jak se časy mění: Před nedávnem ještě Němci bombardovali Londýn a teď tam proti sobě
hrajou fotbal.
Radomil Šolc st. při sledování finále fotbalové Champions League 2013 mezi FC Bayern a
Borussia Dortmund

Program
srpen – prosinec 2013
ne. 29.09.

mezinárodní turnaj v nohejbale – 3. ročník
10 hod. tělocvična ve Städtische Berufsschule, Luisenstraße 29 EH 2,
München (U-Bahn Königsplatz), přihlášky u Karla Pokorného
tel. 089/611 72 57 nebo e-mail: kpokorny41@aol.com

út. 02.10.

turnaj ve stolním tenise
19 hod. ASZ Altstadt (zvonek „Kegelbahn“)

so. 12.10.

turnaj ve fotbalgolfu
11 hod. Soccerpark Bodenkirchen

so. 17.11.

SKV Open – 9. ročník kuželkového turnaje
16 hod. ASZ Altstadt, přihlášky u Dušana Pokorného
(dpa@pokorny-online.com)

stř. 04.12.

Mikulášská
19 hod., ASZ Altstadt, s pohoštěním, organizují všichni

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.
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
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