Česká obec sokolská

Počet zpráv: 23+3 duplicity, 15.07.2019

Řeholnice Václava z Velehradu se zasloužila o vybudování chráněného bydlení N1
TISK, Datum: 13.07.2019, Zdroj: Slovácký deník, Strana: 55, Autor: PAVEL BOHUN, Vytištěno: 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Příloha - Deník extra - Lidé odvedle

...Josef v Praze pracoval v potravinářství. Václava absolvovala Střední všeobecně vzdělávací školu v Praze 10, kde roku 1965
maturovala. Chodila do Sokola , bavilo ji plavání a zajímala se o výtvarné umění. ŘEHOLNICÍ SE STALA V ROCE 1969 Chtěla
studovat vysokou školu, ale místo toho šla pracovat...

Rokycansko zanechalo stopu v Rakousku N1
TISK, Datum: 13.07.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 2, Autor: VÁCLAV HAVRÁNEK, Vytištěno: 1 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Region/zpravodajství

...(a 25 tisíc aktérů) z pěti kontinentů určitě neztratila. K sousedům dorazilo 883 českých účastníků. Jednak z gymnastické
federace a především z České obce sokolské (484) a z Asociace sportu pro všechny (354). Nejpočetnější výpravu s 3040
členy vyslalo Švýcarvýpravu sko. Rokycansko zastupuje...

Rokycansko – V rakouském Dornbirnu dnes vyvrcholí 16. Světová gymnaestráda. N1 URL
WEB, Datum: 13.07.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Autor: Deník Redakce, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...(a 25 tisíc aktérů) z pěti kontinentů určitě neztratila. K sousedům dorazilo 883 českých účastníků. Jednak z gymnastické
federace a především z České obce Sokolské (484) a z Asociace sportu pro všechny (354). Nejpočetnější výpravu s 3040
členy mimochodem vyslalo sousední Švýcarsko. Rokycansko...

Tělovýchovná jednota Sokol Nová Ves N1
TISK, Datum: 12.07.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 5 330, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Jak jsme žili v Československu

...JSME ŽILI v Československu V Nové Vsi u Českých Budějovic byla Tělocvičná jednota Sokol založena 13. dubna roku 1919.
Ustavující schůze se tehdy zúčastnilo 95 lidí z místa a okolí. O rok později se v novoveské jednotě objevilo také žactvo. První
veřejné cvičení se uskutečnilo v červnu 1921 na...

Masopusty ve Veltěžích N1
TISK, Datum: 12.07.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Autor: Květa Tošnerová, Vytištěno: 1 410, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Jak jsme žili v Československu

...zaniklo zhruba deset malých domů. Na místě je nyní parčík. Místní kaplička je zasvěcena svatému Floriánovi. Vedle
hasičského sboru byl populární Sokol , Dělnická tělovýchovná jednota a další spolky a organizace. Sbor církve
československé husitské vztyčil roku 1935 železnou zvonici, zvon však byl za...

Kameny v zemi připomínají odbojáře N1
TISK, Datum: 12.07.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (poš), Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Kraj Hradecký

...z výsadku Silver A Jiří Potůček-Tolar by se dnes dožil stovky. Němci ho za války ve 22 letech popravili spolu s dalšími šesti
odbojáři ze sokolské odbojové skupiny S 21 B. Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova do země před školou v Bohdašíně
na Náchodsku na jejich počest zasadila pozlacené Kameny...

Radista Jiří Potůček stoletý. Patří mu jeden z Kamenů zmizelých odhalených na Končinách N1 URL
WEB, Datum: 12.07.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Vydavatel: rozhlas.cz

...Potůček-Tolar by se 12. července letošního roku dožil sta let. Osud mu však nedopřál oslavit ani 23. narozeniny. Jemu a
dalším šesti popraveným sokolům ze sokolské odbojové skupiny S 21 B věnovala Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova
první sokolské Kameny zmizelých (Stolperstaine) v...

Písek pomůže i s druhou etapou opravy loděnice Sokola N1 URL
WEB, Datum: 11.07.2019, Zdroj: jcted.cz +1, Strana: 0, Autor: Václav Kozma, Vydavatel: jcted.cz

...pomůže i s druhou etapou opravy loděnice Sokola 11.7.2019 10:54 PÍSEK – Město Písek podpořilo milionovou částkou
druhou etapu rekonstrukce loděnice na břehu Otavy v Písku, kterou vlastí Tělovýchovná jednota Sokol . Loděnice slouží jako
klubovna a sklad lodí pro činnost oddílu kanoistiky pod...
Obsahové duplicity: 11.07.2019 - jcted.cz N1 URL

Červený Kostelec: Kámen zmizelých už připomíná poslední pobyt radisty Jiřího Potůčka N1 URL
WEB, Datum: 11.07.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: Hradci Králové, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

...Potůček-Tolar by se 12. července letošního roku dožil sta let. Osud mu však nedopřál oslavit ani 23. narozeniny. Jemu a
dalším šesti popraveným sokolům ze sokolské odbojové skupiny S 21 B věnovala Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova
7. července letošního roku první sokolské Kameny zmizelých...

Jak jsme žili v Československu: Sokol Trnovany N1 URL
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Jak jsme žili v Československu: Sokol Trnovany N1 URL
WEB, Datum: 11.07.2019, Zdroj: teplicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...se s vámi podíváme do minulosti, do československé minulosti. Další díl naleznete v novinách už v pátek 12. července.
Tělocvičná jednota Sokol Trnovany / Foto: Traxler Exkluzivně v tištěném vydání Teplického deníku najdete v pátek další díl
unikátního seriálu, ve kterém zveřejňujeme archivní...

Světové gymnaestrády se účastní i cvičenci z kraje N1
TISK, Datum: 10.07.2019, Zdroj: Hradecký týden, Strana: 11, Autor: MARTINA JURIČKOVÁ, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: U nás doma

...odjelo 850 účastníků české výpravy autobusy do Feldkirchenu, který se stane na týden jejich domovem. Českou republiku
bude reprezentovat Česká obec sokolská (ČOS), Česká asociace sportu pro všechny (ČASPV) a Česká gymnastická
federace (ČGF), která se představí v pódiových skladbách. Hromadná...

Česká kultura před Sametem a po Sametu/ s Bohumilem Gondíkem N1 URL
WEB, Datum: 10.07.2019, Zdroj: mistnikultura.cz, Autor: Nostalgie Po, Vydavatel: mistnikultura.cz

...Bohumil Gondík svůj profesní život spojil s amatérským divadlem a v posledních letech se aktivně angažuje v práci pro
Českou obec sokolskou . Začínal na Sokolovsku jako herec, později se věnoval režii. Stal se členem sokolského divadla v
Pyšelích a právě díky obnovení České obce sokolské se dostal k...

Triumf sokolských gymnastů v Paříži N1 URL
WEB, Datum: 10.07.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz, Vydavatel: SPORT ONLINE MEDIA s.r.o.

Česká obec sokolská , založená jako celostátní sokolská organizace v roce 1889, se uvedla do života zájezdem do Paříže
na XV. slet Unie francouzských gymnastů ve dnech 8. a 9. června 1889. Když byla rakouskými úřady zakázána hromadná účast
Sokolstva, odjelo za hranice 134 osob včetně třech...

Sokol z Životic oslavil sto let N1
TISK, Datum: 09.07.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 6, Autor: (tep), Vytištěno: 14 000, Vydavatel: STISK spol. s.r.o., Země: Česko, Rubrika:
Zpravodajství
...životice Velká sokolská slavnost se konala v minulých dnech v Dolních Životicích. Místní spolek totiž oslavil sto let od svého
vzniku. Oslavy byly zahájeny valnou hromadou za přítomnosti všech členů. Poté vyšel průvod obcí za účasti sokolů v krojích,
historických postav vyjadřujících českou...

Na Bohdašíně a Končinách se konala pietní setkání N1 URL
WEB, Datum: 09.07.2019, Zdroj: nachodsky.denik.cz +1, Autor: Jiří Mach, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...21 B. Na Bohdašíně a Končinách se konalo pietní setkání. / Foto: Jiří Mach Na setkání, kterého se zúčastnili pamětníci,
místní obyvatelé, sokolové a zástupci politické reprezentace, byla připomenuta činnost odbojové skupiny S 21 B a jejích členů.
Připomenut byl i Jiří Potůček – Tolar,...
Obsahové duplicity: 09.07.2019 - Náchodský deník N1

V Břasech si za účasti podkrkonošských Sokolů připomněli 100. výročí narození radisty výsadku Silver A Jiřího
Potůčka Tolara N1 URL
WEB, Datum: 09.07.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Jaroslav Kreisinger, Vydavatel: kralovedvorsko.cz

...se konal v Břasích pietní vzpomínkový akt k 100. výročí narození parašutisty a radisty výsadku Silver A Jiřího Potůčka Tolara
a to i za účasti Sokolů z Podkrkonoší Vzpomínkovou akci zahájil starosta obce Břasy Miroslav Kroc . Radiotelegrafista Jiří
Šavlík odvysílal radiovou zprávu do nebeských...

Jednou za 4 roky se vyznavači všeobecných gymnastických cvičení setkávají na světových gymnaestrádách N1
TV, Datum: 09.07.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 9, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 19:45 Branky, body, vteřiny

...gymnastických cvičení setkávají na světových gymnaestrádách. Letos do rakouského Dornbirnu vyrazilo i 800 českých
cvičenců, včetně pětistovky Sokolů . mluvčí Úterý patřilo hlavně hromadným skladbám. Česká obec sokolská připravila 2
vystoupení. Ve spolupráci s kolegy ze...

Nikdy jsem nevyužívala toho, že jsem žena, říká česká fotografka, která pětadvacetkrát projela Tour N1 URL
WEB, Datum: 09.07.2019, Zdroj: denikn.cz, Autor: Matej Ondrišek, Vydavatel: N media a.s., Rubrika: Sport

...kamkoliv, kde cyklistika není tak vrcholová. Loni jsem ještě část Tour absolvovala, protože šéf potřeboval pomoci, ale pak
jsem fotila všesokolský slet a byl to úžasný, obohacující zážitek. Víc mě baví fotografie a nechci pořád fotit totéž. Nedávno
jsem absolvovala závody Okolo Ázerbájdžánu a...

Pětice ze župy cvičí v cizině N1 URL
WEB, Datum: 09.07.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz +1, Autor: Josef Hlaváček, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...foto. / Foto: Josef Hlaváček Do města, které je na dohled od Bodamského jezera, vyrazil kvintet zástupců Rokycanovy župy
ČOS. Skupinku vede Miroslav Kroc , který byl před pár dny opět zvolen místostarostou sokolské obce v České...
Obsahové duplicity: 09.07.2019 - Rokycanský deník N1

Zeman podepsal vznik sportovní agentury N1
TISK, Datum: 08.07.2019, Zdroj: Hospodářské noviny, Strana: 4, Vytištěno: 30 859, Prodáno: 34 261, Vydavatel: Economia, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Události

...Česku vznikne Národní sportovní agentura , která převezme od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací .
Novelu zákona, která vytvoření agentury umožní, podepsal prezident Miloš Zeman. Nový úřad bude podle kritiků znamenat
nárůst byrokracie a financování sportovních organizací se nezlepší....

SPORTOVNÍ SKANDÁL PRVNÍ REPUBLIKY N1
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SPORTOVNÍ SKANDÁL PRVNÍ REPUBLIKY N1
TISK, Datum: 08.07.2019, Zdroj: Ona DNES, Strana: 30, Autor: text: julie motyčka, Vytištěno: 129 223, Prodáno: 106 374, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Retro

...z odvětví atletiky ryze mužským, jako jsou sprinty, běh přes překážky a běh na delší tratě. Na svých prvních atletických
závodech, které pořádal Sokol Královo Pole, soupeřila s tehdejší nejpopulárnější československou atletkou Ludmilou Sychrov
ou. Za dramatických okolností tuto závodnici porazila,...

Plavečský Sokol slavil 100 let N1 URL
WEB, Datum: 08.07.2019, Zdroj: znoj-tyden.cz, Vydavatel: znoj-tyden.cz

...oslavami si o víkendu připomněli 100 let od založení Sokola v Plavči, který je dodnes velmi aktivní. To připomínala výstava
s fotografiemi dokumentující nejen historii, ale i současnost plavečského Sokola . Program oslav předzanmenala sobotní
doipolední přednáška Michala Doležela a následujícíc...

Končiny a Bohdašín na Náchodsku mohly dopadnout jako Lidice a Ležáky N1 URL
WEB, Datum: 08.07.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Vydavatel: rozhlas.cz

...zprávu před svou smrtí, z legendární vysílačky Libuše. Příběhy z nichž mrazí. Kniha Nebylo jim souzeno žít aneb osudy
popravených a umučených sokolů Upravit Smazat Vychází kniha o osudech popravených a umučených sokolů . Autorky
knížky s názvem „Nebylo jim souzeno žít"chtějí touto cestou...

Řeholnice Václava z Velehradu se zasloužila o vybudování chráněného bydlení N1
TISK, Datum: 13.07.2019, Zdroj: Slovácký deník, Strana: 55, Autor: PAVEL BOHUN, Vytištěno: 990, Rubrika: Příloha - Deník extra - Lidé odvedle,
Země: Česko

Jednou z těch, jejichž život by mohl být příkladem pro ostatní, je dnes 71letá někdejší dlouholetá představená Kongregace
sester svatého Cyrila a Metoděje, dlouhá léta působící na Velehradě, Václava Dudová. V rámci projektu Paměť národa
zmapovaly její život žačky ZŠ Velehrad Klára Chytková, Nikola Janíková, Tiziana Anna Ferro a Natálie Slámová.
Václava Dudová se narodila 12. července 1947 v Pravoníně nedaleko Vlašimi. Vyrůstala se svými dvěma mladšími sestrami
Vlastou a Ludmilou. Její maminka pracovala v zemědělství.
Když bylo malé Václavě pět, sebral jim komunistický režim veškerý majetek. Rodina se proto přestěhovala do Prahy, kde
maminka vykonávala pomocné práce. Tatínek Josef v Praze pracoval v potravinářství. Václava absolvovala Střední všeobecně
vzdělávací školu v Praze 10, kde roku 1965 maturovala.
Chodila do Sokola , bavilo ji plavání a zajímala se o výtvarné umění.
ŘEHOLNICÍ SE STALA V ROCE 1969
Chtěla studovat vysokou školu, ale místo toho šla pracovat do Pragokoncertu. Tam se setkala s herci, jako byl Martin Růžek,
František Smolík nebo Marie Rosůlková. Rodiče ji odmalička vedli k víře. Roku 1969 se stala členkou Kongregace sester
svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě. Tehdy přijala řeholní jméno Václava. Přes tvrdý režimní přístup vůči nim pečovaly
cyrilometodějky o postižené děti a staré lidi v domovech důchodců i ústavech sociální péče.
V roce 1985 se na Velehradě konala legendární Národní pouť k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje, jíž se zúčastnil i kardinál
Agostino Casaroli.
Přivezl s sebou Zlatou růži. Tu věnoval Velehradu papež Jan Pavel II. jako velké ocenění a vyjádření mimořádné papežské
přízně.
ŘÁDOVÉ SESTRY SE DOČKALY SVOBODY
V listopadu 1989 se sestřičkám podařilo dostat do Říma. Tam se setkala s mnoha Čechy a Moravany, kteří žili v emigraci. Také
za nimi přišel budoucí kardinál Tomáš Špidlík, jenž jim oznámil, že v německém Berlíně padla nenáviděná zeď.
V letech 1994 až 2011 byla provinční představenou a pobývala v Brně. Zasloužila se o vybudování chráněného bydlení, kde se
sestry starají o osoby s tělesným nebo lehkým mentálním postižením.
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: Deník/Zdeněk Skalička
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Rokycansko zanechalo stopu v Rakousku N1
TISK, Datum: 13.07.2019, Zdroj: Rokycanský deník, Strana: 2, Autor: VÁCLAV HAVRÁNEK, Vytištěno: 1 370, Rubrika: Region/zpravodajství, Země:
Česko

Rokycansko – V rakouském Dornbirnu dnes vyvrcholí 16. světová gymnaestráda.
Česká republika se v celkovém počtu 69 zemí (a 25 tisíc aktérů) z pěti kontinentů určitě neztratila. K sousedům dorazilo 883
českých účastníků. Jednak z gymnastické federace a především z České obce sokolské (484) a z Asociace sportu pro
všechny (354).
Nejpočetnější výpravu s 3040 členy vyslalo Švýcarvýpravu sko.
Rokycansko zastupuje patnáct vyslanců a jejich nepsaným šéfem je starosta Břas i místostarosta ČOS Miroslav Kroc . Ozval
se speciálně pro čtenáře Rokycanského deníku: „Nedělní úvod ovlivnila nepřízeň počasí.
Zrušen a přesunut na středu musel být slavnostní nástup, přenášený posléze rakouskou televizí. Hned v pondělí se ale
tuzemská výprava představila při třech hromadných skladbách a dvou pódiových vystoupeních.“
Ovace sklízela skladba ASPV s 350 cvičenci a československé vystoupení s příznačným názvem Spolu.
Účinkuje a patří tak mezi nejpočetnější skladby obří akce. Naši vyslanci ovšem nechyběli ani v další aktivitě sokolské obce
nazvané Borci.
Festival, jehož předností není úsilí o co nejlepší postavení ve výsledkové listině, dnes večer vrcholí.
Region vydání: Západní Čechy
Foto popis: STAROSTA BŘAS Miroslav Kroc (stojí vlevo) vede skupinku cvičenců při Gymnaestrádě 2019 v Rakousku.
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Rokycansko – V rakouském Dornbirnu dnes vyvrcholí 16. Světová gymnaestráda. N1 URL
WEB, Datum: 13.07.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Autor: Deník Redakce

Česká republika se v celkovém počtu 69 zemí (a 25 tisíc aktérů) z pěti kontinentů určitě neztratila. K sousedům dorazilo 883
českých účastníků. Jednak z gymnastické federace a především z České obce Sokolské (484) a z Asociace sportu pro
všechny (354). Nejpočetnější výpravu s 3040 členy mimochodem vyslalo sousední Švýcarsko.
Rokycansko zastupuje patnáct vyslanců a jejich nepsaným šéfem je starosta Břas i místostarosta ČOS Miroslav Kroc . Ozval
se speciálně pro čtenáře Rokycanského deníku: „Nedělní úvod ovlivnila nepřízeň počasí. Zrušen a přesunut na středu musel
být slavnostní nástup, přenášený posléze rakouskou televizí. Hned v pondělí se ale tuzemská výprava představila ve třech
hromadných skladbách a dvou pódiových vystoupeních.“
Dodejme, že ovace sklízela skladba ASPV s 350 cvičenci a česko-slovenské vystoupení s příznačným názvem Spolu. Účinkuje
v ní 470 cvičenců a patří tak mezi nejpočetnější skladby obří akce. Naši vyslanci ovšem nechyběli ani v další aktivitě sokolské
obce s názvem Borci.
Festival, jehož předností není co nejlepší postavení ve výsledkové listině, dnes večer vrcholí.
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Tělovýchovná jednota Sokol Nová Ves N1
TISK, Datum: 12.07.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 5 330, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česko

JAK JSME ŽILI v Československu
V Nové Vsi u Českých Budějovic byla Tělocvičná jednota Sokol založena 13. dubna roku 1919. Ustavující schůze se tehdy
zúčastnilo 95 lidí z místa a okolí.
O rok později se v novoveské jednotě objevilo také žactvo.
První veřejné cvičení se uskutečnilo v červnu 1921 na louce pod myslivnou. Roku 1922 byla tamní jednota přidělena k 6.
okrsku Borovany a společně s ním se stala součástí župy Husovy. První sokolský ples byl uspořádán 3. února 1923. Velmi
významným datem se pro jednotu stal 5. červen 1938, kdy byla slavnostně otevřena tamní sokolovna . Pak ale přišla 2.
světová válka a po jejím konci komunisté a činnost Sokola byla i tady pozastavena. Oficiálním datem obnovení Tělocvičné
jednoty Sokol Nová Ves byl 13. březen roku 1998. TJ Sokol Nová Ves se v současnosti podílí na organizování maškarního
plesu, šibřinkách, stavění máje či vánočním výstupu na Kleť. Dnes má zdejší Sokol celkem 49 členů, z toho 19 členů tvoří
mládež do 18 let. Fotky na stránku poskytl Jiří Hošna, hospodář TJ Sokol Nová Ves.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto popis: CVIČENCI. Mužští členové novoveského Sokola v roce 1937.
Foto popis: SLET. Cvičení sokolů v Nové Vsi v roce 1937.
Foto popis: DO ULIC. Průvod župy v roce 1947.
Foto popis: MLÁDEŽ. Dorostenci a dorostenky Tělovýchovné jednoty Sokol Nová Ves.
Foto popis: KLUCI. Jedenáctý všesokolský slet dorostu v roce 1948.
Foto popis: DÍVKY. Sokolky z Nové Vsi v roce 1907.
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Masopusty ve Veltěžích N1
TISK, Datum: 12.07.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Autor: Květa Tošnerová, Vytištěno: 1 410, Rubrika: Jak jsme žili v
Československu, Země: Česko

JAK JSME ŽILI v Československu
Obec Veltěže se nachází poblíž Loun. Veltěž byl ve staročeštině ten, kdo hodně pracoval a mnoho získával, takže zřejmě šlo o
vesnici extrémně pracovitých a úspěšných lidí. Vždy české Veltěže měly nejvíce obyvatel roku 1930 – 645 lidí. Obec bývala
rozdělena velikou roklí. Ta byla zavezena, čímž zaniklo zhruba deset malých domů. Na místě je nyní parčík. Místní kaplička je
zasvěcena svatému Floriánovi. Vedle hasičského sboru byl populární Sokol , Dělnická tělovýchovná jednota a další spolky a
organizace. Sbor církve československé husitské vztyčil roku 1935 železnou zvonici, zvon však byl za války rekvírován pro
válečné účely. Veltěže byly soudržné. Pamětník Jaromír Kačírek uvedl, že zde komunisté vyhráli volby už za Masaryka. Za války
však starosta nahlásil Němcům, že v obci žádní nejsou, a nenašel se nikdo, kdo by starostu udal.
Devátého května 1945 v noci v půl jedné přijely ozářené kolony ruských vozů. Jeden z tanků narazil na zídku, spadl z něho asi
osmnáctiletý mladík a tank ho rozmačkal.
Ostatky neznámého jsou zahrabány na místním hřbitově. V padesátých letech byli pod nálepkou kulaků vystěhováni sedláci
Kalouš, Hauptvogel a Verner. Za neplnění dodávek byli další sedláci vězněni. Z Nimsova zbytkového statku vznikl statek státní.
Veltěže patřily pod Louny, roku 1989 se osamostatnily. Jsou příjemnou úhlednou vesnicí, kde žije mnoho mladých rodin a koná
se plno akcí pro děti.
***
V příštím díle, který vyjde v pátek 19. července, vám ukážeme Nepomyšl.
Region vydání: Severní Čechy
O autorovi: Připravila Květa Tošnerová
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Kameny v zemi připomínají odbojáře N1
TISK, Datum: 12.07.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (poš), Vytištěno: 138 523, Prodáno: 113 539, Rubrika: Kraj Hradecký, Země:
Česko

ČERVENÝ KOSTELEC Radista z výsadku Silver A Jiří Potůček-Tolar by se dnes dožil stovky. Němci ho za války ve 22 letech
popravili spolu s dalšími šesti odbojáři ze sokolské odbojové skupiny S 21 B. Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova do
země před školou v Bohdašíně na Náchodsku na jejich počest zasadila pozlacené Kameny zmizelých. V Bohdašíně žili manželé
Zdeňka a Ladislav Satranovi, kteří tu mladého odbojáře s vysílačkou Libuší v roce 1942 ukrývali. Další kameny připomínají
tragický osud rodiny Burdychových. Památku sokolů přijel uctít i generál Petr Pavel.
Region vydání: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
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Radista Jiří Potůček stoletý. Patří mu jeden z Kamenů zmizelých odhalených na Končinách N1 URL
WEB, Datum: 12.07.2019, Zdroj: rozhlas.cz

Radista z výsadku Silver A Jiří Potůček-Tolar by se 12. července letošního roku dožil sta let. Osud mu však nedopřál oslavit ani
23. narozeniny. Jemu a dalším šesti popraveným sokolům ze sokolské odbojové skupiny S 21 B věnovala Sokolská župa
Podkrkonošská-Jiráskova první sokolské Kameny zmizelých (Stolperstaine) v Královéhradeckém kraji.
9 fotografií
Kameny zmizelých byly ve spolupráci s městem Červený Kostelec zasazeny před školu na Bohdašíně, kde žili před popravou v
červenci 1942 manželé Zdeňka a Ladislav Satranovi. Ti tady po několik dnů ukrývali právě radistu Potůčka s vysílačkou Libuší.
Končiny a Bohdašín na Náchodsku mohly dopadnout jako Lidice a Ležáky
Upravit Smazat U Červeného Kostelce na Náchodsku se vzpomínalo na některé z obětí nacistického režimu. Konkrétně na
výsadkáře Jiřího Potůčka ze skupiny Silver A a odbojáře, kteří mu v posledních dnech jeho života pomáhali. Všichni za to
zaplatili životem.
Další kameny připomínají tragický osud rodiny Burdychových, která žila ve stavení čp. 168 na nedalekých Končinách - právě
tady byl poslední doložený pobyt parašutisty před vyzrazením gestapu. Po útěku z Končin ho zastřelil 2. července 1942, tedy
pouhých deset dní před 23. narozeninami, strážmistr protektorátního četnictva Karel Půlpán v dubovém lese nedaleko Trnové
u Pardubic.
U památníku nedaleko domu na Končinách tak byl odhalen nejen Kámen zmizelých na památku radisty Jiřího Potůčka, ale také
další čtyři pro Miladu Burdychovou a jejího manžela Antonína, dále pro Antonína Burdycha staršího a jeho manželku Josefu.
Všichni byli za pomoc Jiřímu Potůčkovi v roce 1942 popraveni.
Pět Kamenů zmizelých je už možné zhlédnout na Končinách - jeden pro Jiřího Potůčka / foto:
Vítězslav Burdych
Záštitu nad položením prvních sokolských Kamenů zmizelých na území kraje převzala Mgr. Martina Berdychová z hnutí
Východočeši, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje.
Jiří Potůček, (krycím jménem Tolar) (* 12. července 1919 Bruneck, dnes Itálie – 2. července 1942 les mezi vesnicemi Trnová a
Rosice nad Labem) byl příslušník československé zahraniční armády v Anglii a radista výsadku Silver A / foto: archiv Adolfa
Vondrky
Ta také kameny 7. července slavnostně odhalila spolu s Věnkem Baudyšem (v roce 1942 mu bylo 11 let), synem popravené
Zdeňky Satranové a Antonínem Burdychem, synem popravených manželů Milady a Antonína Burdychových (v roce 1942 mu
bylo osm let).
Dalšími významnými hosty, kteří přijeli uctít památku obětí sokolské odbojové skupiny S 21 B byli například generál Petr Pavel,
dále poslanec Parlamentu ČR Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL a delegace z obce Břasy na Rokycansku, kde Jiří Potůček
vyrůstal.
Kameny zmizelých (Stolperstaine) jsou dlažební kostky s mosazným povrchem. Připomínají výhradně oběti nacistické
perzekuce, a to nejen židovského původu. Od roku 1992 se umisťují zpravidla před domy, kde popravení nebo umučení
naposledy bydleli; jeden kámen je vždy věnován jedné konkrétní osobě.
Přitomni byli i zástupci Univezity obrany, zástupci Československé obce legionářské, Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň,
skauti, představitelé města Červený Kostelec, potomci popravených, pamětníci tragických událostí v roce 1942 a více než
stovka dalších účastníků.
Čestná stráž a hosté u pomníku na Bohdašíně.
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Písek pomůže i s druhou etapou opravy loděnice Sokola N1 URL
WEB, Datum: 11.07.2019, Zdroj: jcted.cz +1, Strana: 0, Autor: Václav Kozma
Obsahové duplicity: 11.07.2019 - jcted.cz N1 URL

Písek pomůže i s druhou etapou opravy loděnice Sokola
11.7.2019 10:54 PÍSEK – Město Písek podpořilo milionovou částkou druhou etapu rekonstrukce loděnice na břehu Otavy v
Písku, kterou vlastí Tělovýchovná jednota Sokol . Loděnice slouží jako klubovna a sklad lodí pro činnost oddílu kanoistiky pod
záštitou spolku Písecká kanoistika.
Písecká loděnice projde druhou etapou oprav. Autor: Václav Kozma
„Jednou z hlavních činností oddílu je výchova dětí a mládeže ve sportovním odvětví rychlostní kanoistika a veslování, k čemuž
oddíl využívá, mimo jiné, přilehlou vodní plochu koryta řeky Otavy. V letech 2017 až 2018 byla provedena první etapa
rekonstrukce, při které bylo provedeno zateplení, výměna oken, výměna části zdravotně technických instalací v hlavní části
objektu. Dále zde byl instalován systém vytápění a opravena část vnitřních prostor. Převážnou část prací na opravách vnitřních
prostor provedli svépomocí členové oddílu. Tuto investiční akci podpořilo město Písek částkou 1,9 milionu korun a to na
základě usnesení z jednání zastupitelstva města ze dne 26. května 2016,"vysvětluje odbor investic městského úřadu v Písku.
Na letošní rok Sokol naplánoval druhou etapu, která zahrnuje opravu vnějšího pláště skladu lodí a dokončení oprav vnitřních
prostor hlavní části budovy, především výměnu podlahových krytin a opravu části oplocení pozemku na straně k řece. Letos v
únoru Sokol se spolkem Písecká kanoistika požádaly o jeden milion korun. Mělo by jít o poslední etapu prací.
Sokol v žádosti vypočítal stavební práce na 1,3 milionu korun a opravu oplocení na 183 tisíc. Celkový rozpočet druhé etapy je
necelých 1,5 milionu korun. Zastupitelé milionový příspěvek na opravu loděnice 17 hlasy schválili.
Autor: Petr Eliáš
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Červený Kostelec: Kámen zmizelých už připomíná poslední pobyt radisty Jiřího Potůčka N1 URL
WEB, Datum: 11.07.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz, Autor: Hradci Králové

Radista z výsadku Silver A Jiří Potůček-Tolar by se 12. července letošního roku dožil sta let. Osud mu však nedopřál oslavit ani
23. narozeniny. Jemu a dalším šesti popraveným sokolům ze sokolské odbojové skupiny S 21 B věnovala Sokolská župa
Podkrkonošská-Jiráskova 7. července letošního roku první sokolské Kameny zmizelých (Stolperstaine) v Královéhradeckém
kraji.
Kameny zmizelých byly ve spolupráci s městem Červený Kostelec zasazeny před školu na Bohdašíně, kde žili před popravou v
červenci 1942 manželé Zdeňka a Ladislav Satranovi. Ti tady po několik dnů ukrývali právě radistu Potůčka s vysílačkou Libuší.
Další kameny připomínají tragický osud rodiny Burdychových, která žila ve stavení čp. 168 na nedalekých Končinách - právě
tady byl poslední doložený pobyt parašutisty před vyzrazením gestapu. Po útěku z Končin ho zastřelil 2. července 1942, tedy
pouhých deset dní před 23. narozeninami, strážmistr protektorátního četnictva Karel Půlpán v dubovém lese nedaleko Trnové
u Pardubic.
U památníku nedaleko domu na Končinách tak byl v neděli odhalen nejen Kámen zmizelých na památku radisty Jiřího Potůčka,
ale také další čtyři pro Miladu Burdychovou a jejího manžela Antonína, dále pro Antonína Burdycha staršího a jeho manželku
Josefu. Všichni byli za pomoc Jiřímu Potůčkovi v roce 1942 popraveni.
Záštitu nad položením prvních sokolských Kamenů zmizelých na území kraje převzala Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně
hejtmana Královéhradeckého kraje. Ta také kameny 7. července slavnostně odhalila spolu s Věnkem Baudyšem (v roce 1942
mu bylo 11 let), synem popravené Zdeňky Satranové a Antonínem Burdychem, synem popravených manželů Milady a Antonína
Burdychových (v roce 1942 mu bylo osm let).
Dalšími významnými hosty, kteří přijeli uctít památku obětí sokolské odbojové skupiny S 21 B byli například generál Petr Pavel,
dále poslanec Parlamentu ČR Pavel Bělobrádek a delegace z obce Břasy na Rokycansku, kde Jiří Potůček vyrůstal. Přitomni
byli i zástupci Univezity obrany, zástupci Československé obce legionářské, Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň, skauti,
představitelé města Červený Kostelec, potomci popravených, pamětníci tragických událostí v roce 1942 a více než stovka
dalších účastníků.
Kameny zmizelých (Stolperstaine) jsou dlažební kostky s mosazným povrchem. Připomínají výhradně oběti nacistické
perzekuce, a to nejen židovského původu. Od roku 1992 se umisťují zpravidla před domy, kde popravení nebo umučení
naposledy bydleli; jeden kámen je vždy věnován jedné konkrétní osobě.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Foto: hradeckralove.org Popisek: Pohled na historické náměstí v Hradci Králové.
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Jak jsme žili v Československu: Sokol Trnovany N1 URL
WEB, Datum: 11.07.2019, Zdroj: teplicky.denik.cz

Každý pátek přinášíme v tištěném vydání Deníku fotky, na kterých se s vámi podíváme do minulosti, do československé
minulosti. Další díl naleznete v novinách už v pátek 12. července.
Tělocvičná jednota Sokol Trnovany / Foto: Traxler
Exkluzivně v tištěném vydání Teplického deníku najdete v pátek další díl unikátního seriálu, ve kterém zveřejňujeme archivní
snímky z obcí Teplicka, ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a podobně z let 1918 až 1992.
Tentokrát se v dalším díle seriálu "Jak jsme žili…" podíváme zpáetky za tělocvičnou jednotou Sokol Trnovany. Ta je
občanským sdružením patřícím do župy Krušnohorská Kukaňova a následně je zastřešena pod Českou obec sokolskou .
Prohlédněte svá alba
Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu,
případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze
školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola , pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, můžete posílat na
adresu teplicky@denik.cz.
K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace – co nebo kdo na nich je, kdy a kde a
podobně. Uveďte také jméno jejich autora či majitele, který je redakci poskytl.
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Světové gymnaestrády se účastní i cvičenci z kraje N1
TISK, Datum: 10.07.2019, Zdroj: Hradecký týden, Strana: 11, Autor: MARTINA JURIČKOVÁ, Rubrika: U nás doma, Země: Česko

Již 16. Světová gymnaestráda se koná v Rakousku od 7. do 13. července. Předvedou se na ní také cvičenci z
Královéhradeckého kraje.
V Dornbirnu, městě ve spolkové zemi Voralberg v Rakousku, se od 7. do 13. července koná 16.
Světová gymnaestráda.
Jedná se o největší mezinárodní gymnastický festival s 25 000 účastníky z více jak 60 zemí světa. Gymnaestrády jsou oslavou
pohybu pro cvičence různých věkových kategorií. Konají se vždy jednou za čtyři roky. Dornbirn přivítá účastníky Světové
gymnaestrády již podruhé. Tato událost se zde poprvé konala v roce 2007.
Česká výprava se na této významné sportovní akci poprvé představila již v roce 1991, kdy probíhala 9. Světová gymnaestráda
v Amsterdamu.
Dne 6.7.2019 odjelo 850 účastníků české výpravy autobusy do Feldkirchenu, který se stane na týden jejich domovem.
Českou republiku bude reprezentovat Česká obec sokolská (ČOS), Česká asociace sportu pro všechny (ČASPV) a Česká
gymnastická federace (ČGF), která se představí v pódiových skladbách. Hromadná vystoupení se budou konat na stadionu
Casino v Bregenzu.
ČOS předvede svoji skladbu pro muže „BORCI“ a společnou česko – slovenskou skladbu pro ženy a muže s názvem,,SPOLU“.
ČASPV předvede skladbu pro ženy a muže,,GYMNASTICKÝ SEN“. Všechny tyto skladby byly zacvičeny na 16. Všesokolském
sletu v roce 2018 v Praze.
Zahajovací i závěrečný ceremoniál Světové gymnaestrády bude probíhat na Birkenwiesestadium v Dornbirnu. Na výstavišti,
které bude centrem setkání všech účastníků, budou probíhat pódiová vystoupení a workshopy. Budou zde k dispozici
informační stánky zúčastněných zemí a bude zde také prostor pro stravování s kapacitou 3 400 míst.
Pro účastníky připravila hostitelská země uvítací recepce v 16 národních vesnicích mezi městy Bregenz a Feldkirch. Dále jsou
připraveny setkání s místními spolky a různé kulturní i sportovní akce. Přejeme české výpravě, aby při svých vystoupeních
sklidila co největší potlesk a účastníkům krásné zážitky na 16. Světové gymnaestrádě, jejíž mottem je: „Pojďte spolu, ukažte své
barvy.“
Podrobnější informace o této akci je možno najít na www.wg2019.at
Foto popis: CVIČENCI ČASPV a ČOS z Královéhradeckého kraje.
Foto popis: ÚČASTNÍCI jsou z hradeckého, náchodského, trutnovského a jičínského okresu.
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Zpět

Česká kultura před Sametem a po Sametu/ s Bohumilem Gondíkem N1 URL
WEB, Datum: 10.07.2019, Zdroj: mistnikultura.cz, Autor: Nostalgie Po

ČR: Bohumil Gondík svůj profesní život spojil s amatérským divadlem a v posledních letech se aktivně angažuje v práci pro
Českou obec sokolskou . Začínal na Sokolovsku jako herec, později se věnoval režii. Stal se členem sokolského divadla v
Pyšelích a právě díky obnovení České obce sokolské se dostal k mimořádným projektům, jako bylo nastudování Prodané
nevěsty spojenými soubory
. Vrcholem jeho kariéry je patrně uvedení Našich furiantů ve vlastní režii v Národním divadle jako slavnostní představení pro
zahájení všesokolského sletu . V rámci cyklu věnovanému výročí sametové revoluce jsme se ptali nejen na zákulisí této
mimořádné události, ale také jak mu zasáhl Listopad 89 do života, na jeho angažmá v komunální politice a poměry v divadle
před Sametem nebo proč podle něj dnes mnozí lidé k období komunistického režimu vzhlížejí nostalgicky s tím, že bylo lépe…
Autor článku:
Bohumil Gondík (1943) je v současné době činný i v Praze, kde pro Divadlo pod Petřínem nastudoval dvě hry. Je otcem
Dalibora a Adély Gondíkových, sourozeneckého dua známého z televizních pořadů.
Mluví se o vás jako o učiteli amatérských herců. Jak to vzniklo? Proč jste se nikdy nestal profesionálem?
Já jsem se stal režisérem vlastně z trucu. Moje kariéra v amatérském divadle začala herectvím. Vstoupil jsem do souboru, který
tehdy už několik let existoval a v regionu hrál. Režíroval ho bývalý profesionální herec. Když jsem do souboru přišel, bylo
zrovna před zahájením práce na nové hře. Tehdy nasadil do repertoáru Šamberkovo Jedenácté přikázání. Mně byla svěřena
role ševce Pecky. Už tenhle výběr předurčil mojí budoucí hereckou a potažmo i režisérskou dráhu. Ale nejen to. Sama předloha
je bláznivou komedií, což potřebuje vyzrálé herectví. My jsme tehdy byli nezkušení herci a o tom, jak se hraje komedie, drama,
vaudeville, předscéna apod., jsme nic nevěděli. Jako ostatně většina podobně spontánně vzniklých souborů. Nemohlo to
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dopadnou jinak, než že se ta práce zastavila. Nešlo to podle představ režiséra. Řekl nám, že jsme ignoranti, že se herci nikdy
nestaneme a od souboru odešel. Zůstali jsme jako sitrotci a nevěděli co dál. A já jsem tehdy řekl, že to dodělám. Už tehdy se ve
mně ozval furiantský duch. O režii jsem nic nevěděl, nevěděl jsem nic ani o organizaci a přípravě představení, o scénografii a
dalších disciplínách. Prostě nic. Ale přece o mně nebude někdo říkat, že se hercem nikdy nestanu! A tak jsem se do toho
pustil. No, k premiéře jsme se zákonitě také nedopracovali.
Když teď přeskočím další roky, kdy jsem získával vědomosti návštěvou seminářů, absolvováním reřiséských škol a kurzů
organizovaných Svazem českých divadelních ochotníků a okresními a krajskými kulturními středisky, vrátil jsem se k režii v
nově vzniklém souboru, a tehdy ve mně usídlilo přesvědčení, že nejpotřebnějším článkem ochotnického souboru je skupina
velmi dobrých herců. Co je platné, že se podaří inscenace po stránce scénografické, výtvarné nebo světelné, když herci budou
na jevišti bezradní a divák tu bezradost nebo chcete-li „ochotničinu“ pozná a bude se na inscenaci dívat se shovívavým
úsměvem. To v případě, že zůstane až do konce a neodejde o přestávce domů nebo do hospody. Začal jsem se tedy věnovat
průpravě herecké části ansámblu, což mi zůstalo až do současné doby. Tohle všechno se začalo odvíjet až po mé neúspěšné
cestě k profesionální praxi. Tehdy v maturitním ročníku střední školy, kterou jsem v Praze studoval, jsem se tajně začal
připravovat ke zkouškám na DAMU. Než jsem ale stačil poslat přihlášku, zemřel mi tatínek. A já jsem nenašel odvahu říci
mamince, že se nechci věnovat oboru, který jsem vystudoval a že se chci stát hercem. Nastoupil jsem pak po maturitě do
zaměstnání, na vojnu a po vojně se odvíjela moje divadelní kariéra tak, jak jsem právě popsal. Zahrnovala roky 1961 až 1989.
Když se přesuneme právě do roku 1989, jak osudný byl pro vás Listopad? Jak na tu dobu vzpomínáte? Byl to bod zlomu, nebo
se vám zas tolik život nezměnil? Zejména amatérští divadelníci se po Sametové revoluci začali aktivně angažovat v občanském
životě - zakládali spolky, občanská sdružení nebo rovnou vstupovali do politiky. Byl to i váš případ?
Sametový rok, přesněji jeho samý závěr byl pro mne velmi zlomový. V hektických dnech a týdnech po listopadu jsem se stal
zřejmě prvním nezaměstnaným člověkem v republice. Když jsem viděl, kdo se dere k moci, co do té doby dělal, jak pracoval a
jaké zastával postoje ještě na jaře téhož roku, odešel jsem ze zaměstnání na vlastní žádost a tohoto reje jsem se nezúčastnil.
Samozřejmě že Listopadem 89 skončila na čas, přesněji na několik let, také práce party ochotníků. Každý člen souboru se
potřeboval zorientovat v nastálé situaci, vztah zřizovatel versus soubor přestal existovat a než se začaly vracet touhy po
navázání na bývalou pravidelnou divadelní práci, uběhlo hodně vody.
V roce 1995 jsem se k divadlu vrátil jako učitel dramatického kroužku v základní umělecké škole. V té době už se rozbouřené
vody uklidnily, soubor, který na čas přestal pracovat, se zase dal dohromady, vytvořily se právní vztahy a stanovily podmínky k
činnosti. Tou dobou jsem už měl namířeno do svého nynějšího domova, ale ještě tomu chybělo pět let. Jako mnoho dalších,
kteří chtěli této rodící se demokracii pomoci, jsem souhlasil s kandidaturou do městského zastupitelstva a jedno volební období
jsem v něm zůstal. Pak už nastal čas stěhování a moje angažná v komunální politice se přeneslo do mého nového bydliště. Po
všechna volební období, byly celkem tři, jsem se věnoval kultuře. Byla to doba hledání těch nejlepších cest k rozvoji, nebo lépe
řečeno k renesanci, uměleckého žánru, kterému se kdysi říkalo „zájmová umělecká činnost“. A protože jsem vyměnil bydlení v
okresním městě za život v malé obci (záměrně neříkám na vesnici), začal jsem zase s aktivní činností na pozici režiséra v
souboru, který vznikl v místní sokolské jednotě. Od té doby svoji divadlení činnost odevzdávám České obci sokolské .
Celý profesní život jste spojil s amatérským divadlem, v posledních letech se aktivně angažujete v sokolském divadle jako
režisér. Co podle vás přinesl obnovený Sokol českému ochotnickému divadlu?
V České obci sokolské jsem našel obrovský kolektiv lidí, který počtem zanícených pro společnou věc přesahuje velikost
vesnice či okresního města a dosahuje rozměrů města krajského. Právě na malých obcích a menších městech, kde existují
činné a aktivní sokolské jednoty, jsou sokolští ochotníci nositeli kultury jaksi všeobecně. A nejenom divadelní ochotníci,
kterých je více než osmdesát souborů, ale také loutkové soubory a folklorní soubory taneční i hudební, v neposlední řadě
pěvecké sbory a muzikanti, prostě široká škála uměleckých oborů. V každém tomto odvětví se najde několik velmi dobrých, ba
špičkových těles, která jezdí nejenom po republice ukazovat svoje umění, ale také po světě. Česká obec sokolská byla po
sametovém listopadu prvním spolkem , který ihned začal organizovat kulturní soubory jako trvalou součást spolkového života.
Navazovala tak na tradici založenou před 130 lety. Ta možnost, hned po změně režimu, začít okamžitě pracovat na „prknech“ a
odevzdávat svoji práci publiku, byla od nového českého Sokola neocenitelným, ale také prozíravým činem. Kultura se tak
dostala i tam, kde by chybějící peníze obnovení činnosti souboru anebo vznik nového souboru třeba neumožnily.
Loni jste nastudoval se sokolskými divadelními soubory Stroupežnického Naše furianty pro Národní divadlo jako slavnostní
představení k zahájení všesokolského sletu . Stalo se v historii naší první scény vůbec poprvé, že celé představení na
prknech „Zlaté kapličky“ odehrál ochotnický soubor. Jak se připravuje inscenace pro Národní divadlo?
Právě sokolská spolková činnost stála u založení tradice zahajování všesokolských sletů divadelním představením
nastudovaným pouze sokolskými umělci. Už v roce 2006 se zahajoval XIV. všesokolský slet divadelním představením
inscenovaným společně ochotnickým a hudebním souborem. Hrálo se v Divadle Komedie. Jubilejní XV. slet byl otevřen
Prodanou nevěstou v podání hned čtyř sokolských uměleckých souborů a hostilo nás Divadlo ABC. Poslední XVI. slet se
slavnostně zahajoval v Národním divadle a opět inscenací nastudovanou třemi sokolskými tělesy. Zatím poslední sletová
inscenace se ovšem nezačala zkoušet s tím, že se zahájení odehraje v ND. To se ještě tehdy nevědělo. Až po začátku
zkouškového období prosákly zprávy, že by to mohlo být ve Zlaté kapličce. Protože se jednalo o rok stého výročí vzniku
republiky, uvedení všesokolského sletu v ND by akci slušelo. Z téhož důvodu se mohl ve spolupráci ČOS a NIPOS-ARTAMA
zrodit projekt „Kde domov můj“, který přinesl to nejlepší z folkloru, zpěvu, loutek a ochotnického divadla. Všechno v čase, kdy
se na dobu před Sametem už skoro zapomnělo.
A chtěl byste něco z doby před Sametem v této souvislosti připomenout?
Ano, vybavuje se mi vzpomínka na rok 1979. Chtěl jsem do repertoáru souboru nasadit Čechovovy Tři sestry, s čímž byl velký
problém. Tehdy musel soubor předkládat dramaturgický plán svému zřizovateli, a ten ho zase nechával schvalovat na stranické
půdě na úrovni města.
Soudruzi z „města“ se tehdy lekli, že se jedná o autora před VŘSR a zakázali nám hru nastudovat. Navrhovali nám, abychom se
drželi mladé sovětské dramatické tvorby. Jenže moje možnosti byly přece jenom o něco jednodušší, nebyl jsem členem téhle
party, rudou knížku jsem neměl, a tak jsem se odvolal k „vyššímu“ orgánu, což by straník tehdy udělat nesměl. Nakonec se
mezi nimi na „okrese“ našel přece jenom jeden normální člověk a povolení přišlo. Když si tak na tu dobu vzpomínám, je docela
dost dobře možné, že bych tehdy měl problém i s nasazením Našich furiantů. Vždyť o čem to je? O sedlácích, kteří se handrkují
o věno a majetky. O tom, že jejich otec vypráví s patřičnou úctou, jak vezl kočárem rakouského císaře pána a ruského cara z
Protivína do Čimelic. Úsměvná představa. I to je rozdíl mezi dobou před Sametem a po něm. Ty slátaniny, které se tehdy
musely hrát z příkazu mocných..., patří do minulosti, to je pro nás, pamětníky, velká úleva.
Vraťme se ale k nazkoušení Našich furiantů pro Zlatou kapličku…
Obnovený Sokol přinesl ochotnickému divadlu třeba právě to, že se sokolská inscenace Stropežnického Našich furiantů hrála
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na historické scéně ND. Soubor se musel naučit hrát jinak, než je běžné na normální scéně o velikosti jeviště sokolovny . Bylo
třeba zvládnout jevištní řeč. Herci musí mluvit zřetelně, musí se naučit mluvit tzv. „nahoru“. Parter má balkóny a galerie a
bidýlko a tam také chtějí slyšet a rozumět. Bylo třeba zvládnout jevištní pohyb. Hrát na ploše 25 metrů čtverečních a nebo na
ploše pětkrát větší je také úkol, kterému se musí věnovat. Od chvíle, kdy jsem věděl, že se bude hrát v ND, muselo dojít ve
zkouškách k posunu hlavně v těchto disciplínách. Musela se také přizpůsobit scénografie. Původní návrh scény byl postavený
na menší jeviště, proto jsme prohloubili spolupráci a přípravu samotného zahajovacího představení s technikou ND. Požádal
jsem jejich šéfa pana Plevu o zapůčení větších stolů, také zadní prospekt se vytvářel jiným způsobem, tady nestačily jenom
klasické černé horizonty. Přestavby doznaly změn oproti představením na jiných scénách. Zkouška, která se konala v den
představení, začínala už od dopoledních hodin, aby se vším prošlo, a večer to bylo opravdu prvotřídní. A v neděli večer 1. 7.
2018 to prvotřídní opravdu bylo. I tohle je rozdíl mezi dobou PŘED a PO. Možnosti svobodné dramaturgie, ale také svobodné
tvorby, přinášejí vyšší kvalitu. Ale jenom tehdy, když se na ní pracuje. To se nezměnilo. Musí se pracovat (Serebrjakov Strýček Váňa).
Jak si vysvětlujete, že dnes mnozí lidé na období komunistického režimu vzpomínají nostalgicky s tím, že bylo lépe?
Co je nostalgie? Je to vlastně stesk po něčem hezkém, minulém, po tom, co se navždy vrylo do paměti jako příjemná událost.
Jenže to také znamená, že si člověk stýská jenom po krásných věcech. Na ty špatné naopak rád zapomene. Vytěsní je ze své
mysli. A tudíž na ně nostalgicky nevzpomíná. Každá nostalgie je především účelová. Je to vzpomínka na něco, co mi dnes
chybí. Nostalgicky tudíž vzpomínáme na první lásku, na Svatojánské proudy, na parní vlaky, na chvíle na chmelové brigádě...
Jsou to krátkodobé okamžiky života, náhodné vztahy, zapomenuté technické artefakty.
Pak je tu nostalgie po tom, na co už nikdy nedosáhnu. Bývalí funkcionáři v ROH, ve výboru partaje a vedoucí pracovníci
počínaje mistrem a konče ředitelem. Proč? No, protože kvetla korupce. A ti, co mohli rozhodovat, brali plnými náručemi. A to je
nostalgie přímo zlatá.
Otázka je však položená jako nostalgie na systém. Na (ne)řád. Nejednoduchá, ale krátká odpověď na položenou otázku by
mohla znít: „Když je člověk zvyklý žít dlouho v nesvobodě, nenaučí se za krátký čas žít svobodně.“
V té chvíli nastupuje nostalgie jako stesk po „lepších časech“. Je to vzpomínka na určité delší období života, v němž se skrývá
všechno, co se života týká. Volnější vztah v zaměstnání, stejné ceny zboží od Šumavy k Tatrám, drobné zlodějny, krádeže,
podvádění apod. A protože nás to takhle definovat ani tehdy, ani teď nenapadlo, vzpomínáme na to jako na výdobytek doby,
který nám velmi vyhovoval a uměli jsme se v něm pohybovat. Někdo se v té „době“ uměl pohybovat jako štika v rybníce. Dnes
se takhle už chovat nemůžeme, a proto vzpomínáme na minulý režim s nostalgií. Není to ovšem nostalgie, ale podvod na duši.
Poznávat svobodu, učit se jí rozumět a používat ji, to je nad síly těch, o nichž je řeč. Přitom jsme už zapomněli, že jsme žili podle
pravidel někoho jiného a ne podle pravidel svých. Někdo jiný nám dal pracovní povinnost, někdo jiný nám dal povinné
prvomájové průvody, někdo jiný nám nařídil tzv. subotniky, někdo jiný říkal, kam smíme a kam nesmíme, někdo jiný nám určil,
kdo je nepřítel a kdo přítel, a to všechno bylo pro nás hrozně jednoduché. Věděli jsme, co se od nás očekává, a tak jsme to
prostě jenom plnili a měli jsme klid. Že to bylo špatné, jsme jaksi zapomněli. Učit se novému je pro velkou řadu lidí
nezvládnutelné. Především proto, že jim nikdo neříká, jak tomu mají rozumět, jak se tomu mají učit. Musí na to přijít sami.
Samostatnému myšlení je ten někdo jiný neučil. Dokonce jim to zakazoval.
Nostalgie po minulých časech komunistického režimu je patologická ztráta paměti.
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Triumf sokolských gymnastů v Paříži N1 URL
WEB, Datum: 10.07.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz

Česká obec sokolská , založená jako celostátní sokolská organizace v roce 1889, se uvedla do života zájezdem do Paříže
na XV. slet Unie francouzských gymnastů ve dnech 8. a 9. června 1889.
Když byla rakouskými úřady zakázána hromadná účast Sokolstva, odjelo za hranice 134 osob včetně třech družstev, která na
závodech v Paříži dobyla první tři místa.
Na obrázku je první družstvo, které vyhrálo zlatý věnec. Z levé strany: Pechan, Březina, vzadu uprostřed Grumlík (vedoucí
družstva), před ním sedící Fiedlert vedle něho (se skřipcem) Potůček, vpravo nahoře Hyánek, před ním s kuželem Bloudek a
ležící Hron.
Vítězné sokolské družstvo
Vítězné sokolské družstvo
Vítězné ceny
Vítězné ceny
Na druhé fotografii jsou ceny vítězných družstev sokolských na závodech v Paříži v roce 1889. I.cena: zlatý věnec družstva
Grumlíkova, II.cena: stříbrný vavřín družstva Prágrova a III.cena: stříbrná vavřínová ratolest družstva Vaníčkova.
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)
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Sokol z Životic oslavil sto let N1
TISK, Datum: 09.07.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 6, Autor: (tep), Vytištěno: 14 000, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko
d. životice
Velká sokolská slavnost se konala v minulých dnech v Dolních Životicích. Místní spolek totiž oslavil sto let od svého vzniku.
Oslavy byly zahájeny valnou hromadou za přítomnosti všech členů. Poté vyšel průvod obcí za účasti sokolů v krojích,
historických postav vyjadřujících českou státnost, místní dechové hudby, cvičenců, cvičenek a obyvatel Životic. Program
pokračoval na sokolské zahradě, kde vystoupily se svými tanečními skladbami ženy, děti i místní divadelní ochotnický soubor.
Akce byla zakončena večerní zábavou v sále sokolovny . Oslavy vyvrcholily na druhý den slavnostní mší věnovanou všem
živým i zemřelým sokolům .
Foto autor: Foto: archiv obce
Foto popis: Ženy z Dolních Životic si připravily taneční vystoupení.

Zpět

Na Bohdašíně a Končinách se konala pietní setkání N1 URL
WEB, Datum: 09.07.2019, Zdroj: nachodsky.denik.cz +1, Autor: Jiří Mach
Obsahové duplicity: 09.07.2019 - Náchodský deník N1

/FOTOGALERIE/ V neděli se u památníků na Bohdašíně a Končinách konalo pietní setkání k uctění památky obětem odbojové
skupiny S 21 B.
Na Bohdašíně a Končinách se konalo pietní setkání. / Foto: Jiří Mach
Na setkání, kterého se zúčastnili pamětníci, místní obyvatelé, sokolové a zástupci politické reprezentace, byla připomenuta
činnost odbojové skupiny S 21 B a jejích členů. Připomenut byl i Jiří Potůček – Tolar, parašutista a radista skupiny Silver A, od
jehož narození letos uplynulo 100 let.
Součástí akce bylo i odhalení „Kamenů zmizelých“ šesti členům odbojové skupiny S 21 B a parašutistovi Jiřímu Potůčkovi. U
památníku na Končinách připomenul události z roku 1942 a zavzpomínal na poslední chvíle se svou rodinou pamětník
tragických událostí Antonín Burdych.
Setkání uspořádala Sokolská župa Podkrkonošská - Jiráskova společně s městem Červený Kostelec. Záštitu převzala
Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje.
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V Břasech si za účasti podkrkonošských Sokolů připomněli 100. výročí narození radisty výsadku Silver A Jiřího
Potůčka Tolara N1 URL
WEB, Datum: 09.07.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Jaroslav Kreisinger

Redakce / 9.07.2019 V sobotu 29. června se konal v Břasích pietní vzpomínkový akt k 100. výročí narození parašutisty a
radisty výsadku Silver A Jiřího Potůčka Tolara a to i za účasti Sokolů z Podkrkonoší
Vzpomínkovou akci zahájil starosta obce Břasy Miroslav Kroc .
Radiotelegrafista Jiří Šavlík odvysílal radiovou zprávu do nebeských výšin ve znění: „Zprostředkujte od občanů střediskové
obce Břasy, kteří se sešli k uctění památky Jiřího Potůčka a všem hrdinům druhé světové války, kteří položili své životy v boji
proti nacismu a fašismu. Čest Vaší památce!”.
Poté se postupně ujali slova hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, poslanec Parlamentu ČR Martin Baxa, místostarosta
Rokycan Jan Šašek a další hosté. Všichni se shodli na hrdinství a statečnosti mladého muže, který se nebál nasadit svůj život
za svobodu naší vlasti. Mezi další významné hosty patřil pan Antonín Burdych. Jeho rodina ukrývala radistu ve svém domě v
Končinách.
Se životem radisty seznámil přítomné předseda Leteckého historického klubu Plzeň Václav Toman.
Úkol Jiřího Potůčka v protektorátu byl jasný, navázat spojení prostřednictvím vysílačky Libuše mezi protektorátem Čechy a
Morava s Anglií. Poprvé došlo ke spojení v polovině ledna 1942. Vysílal z Pardubicka, z kamenolomu v Ležákách, kvůli
možnému zaměření nepřítelem, několikrát měnil místa.
Naposledy se s Anglií spojil 26. června: Ležáky u Vrbatova Kostelce (Skuteč), kde jsem byl se svou stanicí, byly srovnány se
zemí. Lidé, kteří nám pomáhali, byli zatčeni. Jen s jejich pomocí jsem mohl zachránit stanici a sebe. Fred v ten den v Ležákách
nebyl. Nevím o něm a on neví o mém nynějším umístění. Doufám však, že se nám podaří dát se opět dohromady. Zůstal jsem
nyní sám. Lidé se bojí a jsou nedůvěřiví, lze těžko navazovat nové styky, tak končila poslední odvysílaná depeše. Jiřího osud
se naplnil 2. července 1942, kdy byl zastřelen českým protektorátním četníkem Karlem Půlpánem v lesíku Trnová u Pardubic.
K vidění byla výstava, přehlídka historické vojenské techniky, zahrála kapela 35. pěšího pluku, proběhl křest knihy Nebylo jim
souzeno žít. Zástupce plzeňských výsadkářů předal starostovi knihu.
Na závěr došlo k položení věnců a květin k pomníku ve tvaru padáku. Vzpomínkový akt byl zakončen zahráním státní hymny.
Video: Jiří Erlebach
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Jednou za 4 roky se vyznavači všeobecných gymnastických cvičení setkávají na světových gymnaestrádách N1
TV, Datum: 09.07.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 9, Pořad: 19:45 Branky, body, vteřiny, Země: Česko

Jan SMETANA, moderátor
Jednou za 4 roky se vyznavači všeobecných gymnastických cvičení setkávají na světových gymnaestrádách. Letos do
rakouského Dornbirnu vyrazilo i 800 českých cvičenců, včetně pětistovky Sokolů .
mluvčí
Úterý patřilo hlavně hromadným skladbám. Česká obec sokolská připravila 2 vystoupení. Ve spolupráci s kolegy ze
Slovenska vznikla skladba Spolu a muži se představili jako Borci. Obě představení měla premiéru na loňském všesokolském
sletu v Edenu.
Jakub ČUDLÝ, cvičenec skladby Borci
Pro nás to bylo jenom trošičku předělat si pozice oproti sletu a naučit se malinko jinou choreografii, protože na tenhle menší
počet se samozřejmě některý ty obrazce změnily.
mluvčí
Gymnaestráda potrvá v Rakousku až do pátku.
Petr SÁDEK, cvičenec skladby Spolu
Já si myslím, že to je naprosto nepopsatelný. Pro nás to je něco jako olympiáda pro profi sportovce. Užíváme si to od prvního
dne úplně maximálně. Atmosféra je skvělá, lidi jsou tady hrozně příjemný. Všude vás vítají, je to úplně úžasný.

Nikdy jsem nevyužívala toho, že jsem žena, říká česká fotografka, která pětadvacetkrát projela Tour N1 URL
WEB, Datum: 09.07.2019, Zdroj: denikn.cz, Autor: Matej Ondrišek, Rubrika: Sport

Jakou prestiž má pozice na motorce v rámci Tour de France? Je to maximum, kterého tam může fotograf dosáhnout?
Myslím si, že ano. Je to privilegovaná pozice, po níž všichni touží. Motorka je jako fotoaparát. Je to nástroj, díky kterému máte
možnost tvořit fotografie, které chcete. Pokud závody absolvujete v autě, vidíte start, jedno místo z etapy a možná cíl. Je to
velmi limitované a pokyny pro pohyb aut jsou navíc přísnější. Motorka je v tomto privilegovaná.
Dělala jste tuto práci, protože vás bavila cyklistika nebo spíše samotná fotografie?
Jsem určitě druhý případ. Vždy jsem měla raději fotografování než cyklistiku. Na Tour jsem se poprvé dostala v roce 1992, když
jsem právě přestala kvůli zdravotním problémům hrát tenis. Otec byl velkým fanouškem cyklistiky a osobností jako Jacques
Anquetil a Eddy Merckx a vydával v Česku dva cyklistické časopisy. Získat akreditaci v té době nebylo složité, tak o ni spolu se
současným vydavatelem časopisu Velo požádali a vzali mě s sebou. V podstatě jsem s fotografováním začala na Tour de
France.

Kteří cyklisté vás jako fotografku nejvíce zaujali?
Přirozeně mám ráda české cyklisty a Petra Sagana. Vždy jsem měla i mám ráda Lance Armstronga, se kterým jsem prožila
všechny jeho účasti na Tour de France.
Čím vás upoutal Sagan?
V první řadě je to úžasný cyklista, jeden z nejlepších, jací kdy závodili. Je nesmírně šikovný na kole a líbí se mi, jak při cyklistice
přemýšlí. Líbí se mi, jakou má mentalitu, jak se chová, co říká. Je velmi bystrý, což je odzbrojující a zajímavé. Je z něj cítit, že je
osobnost.
Zažila jsem ho však na závodě Paříž–Roubaix i v situaci, kdy mu bylo těžko. Viděla jsem, jak moc dře. V jeho podání to sice
často vypadá jednoduše, ale ta dřina za tím vším musí být strašidelná. Mám k němu velký respekt.

Foto: Markéta Navrátilová
Armstronga jste v roce 2004 doprovázela, když přijel na návštěvu Prahy. Stihli jste se trochu lépe poznat? Jaký na vás udělal
dojem?
Dobrý. My jsme se trochu znali i předtím. Jednou se mi ho podařilo výjimečně vyfotit a on pak měl v Americe ty záběry na obalu
knihy. Věděl o mně, že jsem dívka, která udělala ty fotky, profesně jsme se znali.
Na Tour si toho mnoho říci nestíháte, ale v Praze na mě působil mile, příjemně. Byl inteligentní, velmi rychle přemýšlející
Američan. Myslím, že milý byl zejména tehdy, když věděl, že z něj lidé nemají stažený zadek a dokážou být uvolnění a bavit se s
ním. Byli jsme spolu zadobře.
Dlouhá léta jste byla jedinou ženou, která fotografovala Tour z motorky. Jak vás vnímali mužští kolegové?
Myslím, že si na mě první dva roky zvykali a byla jsem pro ně neznámým elementem – nikdy tam žádná dívka nebyla. Když jsem
začala jezdit na motorce, měla jsem jen něco málo přes dvacet. Postupně si však zvykli. V tiskovém středisku jsme upravovali
fotky vedle sebe, a když viděli, že je to u mě v pořádku, přijali mě mezi sebe.
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Asi to však bylo dáno i tím, že jsem nikdy nevyužívala toho, že jsem žena. Měla jsem vůči všem okolo respekt a nebyla jsem
konfliktní typ. Prostředí bylo velmi konkurenční, přednost v jízdě mi kolegové nedávali, ale byli jsme kamarádi. Z velkých
agentur jako AP, Reuters nebo AFP, které měly také k dispozici motorku, jezdívali fotit stále titíž lidé. Proto jsme se za tu dobu
dobře poznali.
Kolik lidí má tuto privilegovanou možnost?
Když jsem začínala, bylo motorek čtrnáct nebo patnáct. Po nějakých pádech, které motorky zavinily, to zredukovali na
současných dvanáct. Tři má k dispozici L’Equipe, který patří ASO, organizační společnosti Tour. Dále jsou zastoupeny AP,
Reuters, AFP, DPA, naše nizozemská agentura Cor Vos, belgická agentura a EPA. Jedna motorka patří organizátorům, na ní
se fotografové střídají podle zásluh.
Jaké vybavení jste zvyklá s sebou nosit na motorku?
Jsem člověk, který toho raději nosí o něco méně. Podle nepsaného pravidla nese každý z nás přes rameno fotoaparát s
širokým objektivem a jeden se zoomem. Po kapsách nebo v motorce máme i jiné objektivy, které využívám při speciálních
příležitostech, například pokud chci vyfotit hory takzvaným rybím okem. Abych to shrnula, mohou to být dva fotoaparáty a čtyři
objektivy. Samozřejmě je třeba oblečení do deště a voda k pití.
Markéta Navrátilová
Narodila se v roce 1972, vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V letech 1992 až 2017 fotila Tour de
France. Vydala knihu Re-cycling.

Foto: archiv Markéty Navrátilové
Jaký musí být vztah mezi fotografem nebo fotografkou a řidičem motorky, aby to fungovalo?
Já musím věřit jemu a on mně, protože dvacet dní sedím za jeho zády. Musíte si vzájemně vyjít vstříc, umět poděkovat, probrat
spolu věci. Polovina úspěchu cyklistické fotografie totiž spočívá v dobré jízdě motorky. Řidič musí fotografa bezpečně přivézt na
požadované místo. Řidiči jsou však velmi hrdí na zdařilé fotografie. V tiskovém středisku nám vždy stojí za zády a jsou zvědaví,
co jsme nafotili.
Měla jsem asi pět různých řidičů a s jedním jsem na Tour de France opravdu nevycházela. Měla jsem pocit, že nechce dělat, co
od něj žádám. Bylo to v době, kdy jsem jako mladá začínala, on byl starší a nepohodli jsme se. Nakonec jsem šéfa požádala,
aby ho vyměnil.
Jak probíhá vzájemná komunikace? Říkáte řidičům pokyny do sluchátka?
Ne, vůbec. Jeden rok jsme zkoušeli interkom, ale bylo to spíše přítěží, téměř mě to ohlušilo. S řidičem se dohodneme, do
kterého ucha mu budu říkat, a normálně na sebe křičíme, slyšíme se. Pokud například fotím a on mi chce naznačit, že musíme
jet dál, třeba mi i poklepe na nohu. Na motorce máme zároveň puštěné rádio Tour, abychom měli přehled o tom, co se kde
událo. Sem tam na nás křiknou komisaři nebo ředitel závodu, pokud děláme něco, co nemáme.
Spadla jste někdy z motorky?
Dvakrát, jednou i na Tour de France. Těsně před tou Tour našemu zkušenému řidiči zemřela máma, tak jsem ji absolvovala s
klukem, který jel poprvé. Velmi dobře znal cyklistiku, ale v této práci funguje mnoho psaných i nepsaných pravidel, která jsem
mu musela vysvětlovat.
V jedné z etap udělal banální chybu. Projeli jsme hory, všechny těžké situace jsme zvládli, ale na rovině nedával pozor a narazil
do motorky před námi. Slétli jsme, ale nic se nám nestalo. Pro něj to však bylo složité, protože to zasáhlo jeho sebevědomí. Z
takových situací netřeba dělat vědu, ale vždy je to malá výstraha.

Foto: Markéta Navrátilová
Které záběry pro vás měly větší hodnotu – ty z motorky nebo z nějakého místa, například svrchu na peloton?
Motorku chápu jako dopravní prostředek, který nás dopraví z bodu A do bodu B. Je to něco, co nám pomáhá dělat agenturní
práci. Pokud je etapa těsně před koncem, fotíte z motorky, co to dá. Všichni však mají podobné záběry a není tam prostor na
nějakou kreativitu, je třeba to jen dobře profesně zvládnout.
Já mám ráda spíše záběry, které si musíte najít. Zastavíte, vyjedete na kopec nebo někam slezete. Jsou to záběry, které si
musíte poskládat a v ideálním případě jsou neopakovatelné. Vždycky jsem chtěla dělat fotky, které vydrží déle než do druhého
dne. Mít dva tři záběry, které vyprávějí nějaký příběh.
Takové fotografie jsou náročnější, protože pokud chcete zachytit například hlouček lidí a procházejícího Frooma, půlhodinu
stojíte na místě a přemýšlíte, co se asi děje a jak lidé zareagují. Nakonec máte jen jeden pokus. Motorka je spíše sázkou na
jistotu.
Vznikají takové záběry intuitivně?
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Samozřejmě, pokud chci vyfotit Frooma s lidmi, jezdím s motorkou tak dlouho, dokud nenajdu skupinu lidí, při které by se to
mohlo dobře podařit. Najdeme skupinku legračně oblečených Angličanů a zastavíme u ní. I hrady nebo hory vyprávějí příběhy,
například vylezete 50 metrů a fotíte z protilehlého svahu. Musíte tomu jít naproti.
Nikdy však není jisté, že to klapne. Třeba si naplánujete, že vyfotíte peloton v pozadí s horami, ale v etapě přijde únik a změní
vám to plány. Pamatuji si i na situaci, kdy jsem si našla úžasné místo v horách, ale pět minut před příjezdem pelotonu zahalil
kopce mrak a nebylo vidět vůbec nic.
Agenturní práce byla nutnost, ale vždy jsem na Tour chodila právě s ambicí udělat dva tři nové neopakovatelné záběry. Pokud
jsem si u nich řekla, že bych je dala do knihy, byl to pro mě úspěch.

Jaké chvíle bývaly pro vás na této práci nejtěžší?
Nikdy se nám nic hrozného nestalo ani jsme nikdy neohrozili žádného závodníka, takže bych asi nic konkrétního nepokládala za
nejtěžší. Spíše bych některé zážitky označila za nekomfortní. Nepříjemné bylo, když jsme si nerozuměli se zmíněným řidičem.
Fyzicky nepříjemné bylo, když tři dny pršelo.
Příliš mě nebavily Tour de France v období velkých dopingových afér. Museli jsme například dlouho do noci čekat na cyklisty
před hotelem. Bylo to otravné a cítila jsem se jako paparazzi. Cyklistice to nejvíce sluší na silnici.
Tour de France jste absolvovala 25krát. Jak se za tu dobu změnilo technické zázemí pro fotografy?
Začínala jsem, když se ještě fotilo na diapozitivy. Dejme tomu, že za jednu etapu jsem nafotila deset filmů. V cíli jsem je předala,
letecky je přepravili do Rotterdamu a tam je vyvolali, uložili do databáze a rozeslali do novin. Později jsme fotili na negativy,
které jsme si sami uměli vyvolat, rozstříhat, naskenovat a odeslat. Některé se odesílaly i 28 minut.
Pak jsem měla jeden fotoaparát na filmy a jeden digitální, až jsme úplně přešli na digitální fotoaparáty. V digitální éře jsme
nejdříve fotky posílali z tiskového střediska, dnes je možné některé odeslat i přímo z fotoaparátu.
Platí však, že kdysi bylo velmi jednoduché fotit a velmi náročné fotky posílat. Dnes je naopak velmi jednoduché fotky posílat,
ale vytvářet je je obtížnější. Na Tour je mnohem větší konkurence, více lidí a pravidla jsou přísnější.
Kompletní Tour jste naposledy absolvovala v roce 2017 a rozhodla jste se, že to bude naposledy. Proč?
Mám desetiletého syna a nechci už na delší dobu odcházet. I z profesního hlediska by mi to už nic nového nedalo. Myslím, že
jsem narazila na profesní strop. Člověk si časem uvědomí, že se mění cyklisté, ale jednotlivé situace jsou stále stejné. Jet na
Tour by stále bylo zajímavé, byl by to adrenalin, ale raději bych už na závod Okolo Norska nebo do Malajsie. Jednoduše
kamkoliv, kde cyklistika není tak vrcholová.
Loni jsem ještě část Tour absolvovala, protože šéf potřeboval pomoci, ale pak jsem fotila všesokolský slet a byl to úžasný,
obohacující zážitek. Víc mě baví fotografie a nechci pořád fotit totéž. Nedávno jsem absolvovala závody Okolo Ázerbájdžánu a
velmi mě bavily, zažila jsem novou zemi, nové kulisy, nové lidi. Po té 25. Tour jsem vydala knihu, kterou jsem tuto etapu života
uzavřela.

Foto: Markéta Navrátilová

Pětice ze župy cvičí v cizině N1 URL
WEB, Datum: 09.07.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz +1, Autor: Josef Hlaváček
Obsahové duplicity: 09.07.2019 - Rokycanský deník N1

Rokycansko – Šestnáctá světová gymnaestráda se koná od pondělka do neděle 14. července v rakouském Dornbirnu.
Ilustrační foto. / Foto: Josef Hlaváček
Do města, které je na dohled od Bodamského jezera, vyrazil kvintet zástupců Rokycanovy župy ČOS. Skupinku vede Miroslav
Kroc , který byl před pár dny opět zvolen místostarostou sokolské obce v České republice.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

33 / 41

Zpět

Zeman podepsal vznik sportovní agentury N1
TISK, Datum: 08.07.2019, Zdroj: Hospodářské noviny, Strana: 4, Vytištěno: 30 859, Prodáno: 34 261, Rubrika: Události, Země: Česko

ČESKO
V Česku vznikne Národní sportovní agentura , která převezme od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací .
Novelu zákona, která vytvoření agentury umožní, podepsal prezident Miloš Zeman. Nový úřad bude podle kritiků znamenat
nárůst byrokracie a financování sportovních organizací se nezlepší. Česká unie sportu naopak vytvoření agentury uvítala.
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SPORTOVNÍ SKANDÁL PRVNÍ REPUBLIKY N1
TISK, Datum: 08.07.2019, Zdroj: Ona DNES, Strana: 30, Autor: text: julie motyčka, Vytištěno: 129 223, Prodáno: 106 374, Rubrika: Retro, Země:
Česko

Atletická hvězda Zdena Koubková vyhrávala jeden závod za druhým,až se začalo spekulovat,jestli náhodou není chlap. Tím se
nakonec po vleklých jednáních a operacích skutečně stala.
Tato velmi úspěšná sportovkyně se do historie československého sportu zapsala významně, ale bohužel velmi krátce.
Pocházela z chudé, katolické rodiny a původně se učila květinářkou, což ji ale zcela nenaplňovalo. Rozhodla se pro dráhu
prodavačky v Brně, jejím snem byl ale sport. Jen co se stala v roce 1931 členkou katolické tělovýchovné organizace Orel a
oblékla dres modré barvy, hned čtyřikrát zvítězila v různých disciplínách. Ve skoku do dálky – 475cm, ve skoku do výšky – 140
cm, vrhu koulí – 6,5 metru a v běhu na šedesát metrů, kde dosáhla výsledku 8,8 sekundy. O jejích vynikajících výkonech se
psalo v novinách a záhy nato přišlo pozvání zástupců klubu Vysokoškolského sportu Brno, aby k nim Zdena přestoupila. Na
nabídku kývla, klub se postaral o zajištění trenéra a její výkony šly rychle nahoru.
REKORD STÍHAL REKORD
Na tu dobu se Zdena věnovala i disciplínám z odvětví atletiky ryze mužským, jako jsou sprinty, běh přes překážky a běh na
delší tratě. Na svých prvních atletických závodech, které pořádal Sokol Královo Pole, soupeřila s tehdejší nejpopulárnější
československou atletkou Ludmilou Sychrov ou. Za dramatických okolností tuto závodnici porazila, a to překvapivě ve skoku do
výšky. Její nesmělé chování ji po vítězství dokonce vedlo k výčitkám svědomí, hned druhý den po závodech Ludmilu Sychrovou
navštívila se slovy: „Odpusťte mi, že jsem vás včera porazila, a nezlobte se na mne.“
Koubková posléze trénovala v dresu Moravské Slavie a excelovala i na mistrovství Československa v atletice v Praze. Skončila
jako druhá ve skoku do výšky a jako druhá v běhu na 800 metrů. Ve sportovní rubrice Českého slova byla prezentována jako
největší překvapení, nový objev z Brna. Následovaly další atletické závody, na kterých Zdena směle porážela své soupeřky, což
s nelibostí kvitovaly její brněnské kolegyně. Tato situace ji dovedla k přestupu do Prahy, kde pracovala jako sportovní
instruktorka, propagátorka sportování žen a začala závodit za Vysokoškolský sport Praha. Předpokládala, že právě zde bude
moci lépe rozvíjet sportovní talent.
Po překonání světových rekordů ve skoku dalekém a v běhu na 800 metrů byla nominována k utkání s Polskem, kde
absolvovala pro běžce jeden z nejnamáhavějších závodů, běh na jeden kilometr. Výsledkem byl čas tři minuty, tři sekundy, což
znamenalo československý i světový rekord. Jejímu úspěchu přihlíželo bezmála 20 tisíc diváků.
V srpnu roku 1934 se konaly Světové ženské hry v Londýně, což souviselo i s jistým „odstrkováním“ ženského sportu, jak
vysvětluje ve své knize Příběh české rekord woman publicista Pavel Kovář: „Ženy měly být ozdobou, maximálně hrát tenis, ale
atletika byla dřina. Na olympijských hrách měly málo disciplín, a proto jako protiklad vznikly Světové ženské hry.“ Do Londýna
bylo vysláno celkem 22 našich sportovkyň. Na slavnostním zahájení her se za naši výpravu vlajkonoškou stala právě Zdena
Koubková. Na závodišti pak vytvořila nový světový rekord v běhu na 800 metrů. Opět porazila olympijskou běžkyni Němku
Radke ovou, tento rok podruhé. Zároveň docílila dalšího československého rekordu ve skoku dalekém. Časopis Star po
Zdenině závodě nadšeně uvedl: „Nejúspěšnější byla naše největší naděje Zdena Koubková. Její nádherný světový rekord na
800 metrů splňuje výkon opravdu jedinečný. Je výsledkem nejen vrozených dispozic tělesných, ale také poctivé a přesné
přípravy.“
HOLKA JAKO KLUK
Koubková se stala sportovní hvězdou. Právě v roce 1934, kdy fotbalisté Československa skončili druzí na mistrovství světa,
plnily tuzemský tisk články a fotografie jak fotbalistů, tak i Koubkové. Uznával ji i tisk evropský. Avšak postupně vznikalo
podezření, zdali není převlečený muž. Přeci jen měla spíše mužský obličej i celkový vzhled a časem stále zřetelnější chlapeckou
stavbu těla. Atletickému zákulisí neuniklo, že Koubková po tréninku či po závodě nikdy nešla do dívčích sprch. Její okolí si
rovněž všimlo, že s žádným mužem nenavázala bližší vztah, byť se o to někteří pokusili. Zvláštní bylo i to, že s atletickou partou
mužů náruživě hrála fotbal. V oblibě měla i ragby, hru, při níž se mohlo přijatelným způsobem faulovat.
Tyto skutečnosti veřejnosti prozradila spisovatelka Lída Merlínová ve své knize Zdenin světový rekord. Román, který se stal
klíčovým a jistým způsobem pootevřel dveře k největšímu sportovnímu skandálu první republiky. Pasáže jako: „málokterý muž
je tak velký jako ona“ nebo „hezký mladík v sukni“ celkem oprávněně po vydání knihy vedly sportovní kolegy k pobouření. To,
že Zdena Koubková souhlasila s vydáním knihy s takovým obsahem, dokazuje, že její osobní život byl již delší dobu strastiplný.
Bojovala sama se sebou, s tím, zda je, či není žena. Redaktor Hugo Slípka v týdeníku Star v roce 1935 v textu s podtitulem
Reportáže pravdy o nejvýznačnějším zjevu ženské atletiky uvádí: „Československý sport měl sensaci, v níž se měla utopit
nejslavnější atletka světa. Osoby, které donedávna škemraly o přízeň slavné rekord woman, odvracely se farizejsky. Nikde
zastání… Zdena dezorientována musila z atletické aktivity. Bez existence a z deprimována nejhoršími podezřeními anonymních
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autorů, zdrcena narážkami i urážkami ze stran, odkud to nejméně čekala.“ Prvorepublikový skandál nabíral na obrátkách, až
Zdena Koubková ukončila svou sportovní kariéru. Tehdejší noviny České slovo uvedly: „Koubková oznámila, že vystupuje ze
sportovní unie. Dozvídáme se zároveň, že se podrobí operaci, po níž sice bude nadále provozovat sport, ale ne již v rámci
ženské atletiky.“ Výnosem ministerstva vnitra ze dne 8. října roku 1936 končí existence ženy Zdeny Koubkové a na scéně se
objevuje muž, který se jmenuje Zdeněk Koubek. Dochází i ke změně v úředních dokumentech. Zemský úřad v Brně nařizuje
Farnímu úřadu v Paskově i změnu zápisu křestního jména. K tomu došlo až v prosinci roku 1937. Po náročných operacích jí s
mužskou identitou začal nový, zcela běžný život. Zdeněk pracoval jako úředník v Praze, dokonce se oženil a jeho sportovní
vášní se stalo ragby, které jezdil hrát do Říčan.
Než se Zdena Koubková k tomuto oznámení odhodlala, nejméně rok sváděla boj sama se sebou. Znamenalo to nejen ztrátu
sportovní kariéry a zaměstnání trenérky. Celá situace pro ni byla velmi náročná – všichni ji považovali za ženu, mluvila v
ženském rodě a jako žena se i oblékala. Jenomže jak se čím dál více cítila mužem, nepovažovala za čestné vítězit nad ženami
díky svým tělesným dispozicím. Když koncem roku 1935 oznámila v Českém Slově, že se podrobí operaci a poté v ženské
atletice ukončí činnost, nebylo to pro příznivce sportu velké překvapení. Ovšem sportovní funkcionáři byli pobouřeni a dotčení.
Atletické svazy v zahraničí ty československé podezíraly z toho, že na závody do ciziny posílaly muže převlečeného za ženu.
Jejím případem se po urgentní žádosti ministerstva veřejného zdravotnictví a tělovýchovy zabývalo několik univerzitních
profesorů, uznávaných lékařských kapacit první republiky. Zdena se musela podrobit řadě ponižujících vyšetření a trvalo
poměrně dlouhou dobu, než jí s konečnou platností byla dovolena změna pohlaví a změna v křestním listě. Zároveň se tímto
rozhodnutím mohla scházet s ženami, neb v této době stále platil zákon o smilstvu – proti přirozenosti s osobami téhož pohlaví,
což znamenalo, že do chvíle, než byla úředně prohlášena za muže, jí hrozilo za partnerství s osobou stejného pohlaví vězení.
Zdena Koubková trpěla tzv. hermafroditismem. V jejím těle byly ženské i mužské genitálie, byť neúplné, a ne zcela vyvinuté,
např. v zakrnělé formě vaječníky i vejcovody. Byla obdařena i vyšší hladinou testosteronu, zároveň však měla v krvi převahu
ženských hormonů. V této době to však pro odbornou veřejnost byla velmi neobvyklá skutečnost. Koubková za změnu pohlaví
musela tvrdě bojovat s úřady. Všechny její československé i světové rekordy byly ve čtyřicátých letech zrušeny a vymazány.
Stejný osud postihl i její další sportovní kolegyni Slovenku Štefánii Pekarovou, která ve stejné době také prošla změnou pohlaví
a byly jí také odebrány sportovní tituly. Koubková se ale zachovala velmi férově – místo aby dál závodila s některými mužskými
přednostmi, vzdala se raději všech rekordů. Zdeněk Koubek žil se svou ženou v harmonickém manželství a zemřel roku 1986 v
Praze.
***
SERIÁL MALÉ DÁMY Příběhy žen, které zazářily už v mládí ZDENA KOUBKOVÁ > Narodila se 8. 12. v roce 1913 v malé vesnici
Paskov na Moravě. > V roce 1934 dvakrát překonala světový rekord: v běhu na 800 metrů a ve skoku dalekém. > 8. října roku
1936 se stala Zdeňkem Koubkem, který se ke sportu vrátil po skončení druhé světové války. Se svým bratrem Jaroslavem hrál
Zdeněk ragby za místní klub v Říčanech. > Po normalizaci v roce 1968 pracoval až do důchodu jako dělník. Zbytek života strávil
se svou ženou v Praze, kde zemřel ve věku 73 let. Považovali ji za ženu, ale ona se čím dál víc cítila jako muž. Této převahy
nechtěla atletka využívat.
O autorovi: text: julie motyčka, ona@mfdnes. cz
Foto autor: FOTO: PROFIMEDIA. CZ, ČTK
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Plavečský Sokol slavil 100 let N1 URL
WEB, Datum: 08.07.2019, Zdroj: znoj-tyden.cz

Dvoudenními oslavami si o víkendu připomněli 100 let od založení Sokola v Plavči, který je dodnes velmi aktivní. To
připomínala výstava s fotografiemi dokumentující nejen historii, ale i současnost plavečského Sokola . Program oslav
předzanmenala sobotní doipolední přednáška Michala Doležela a následujícíc divadelní představení. Hlavní blok začal ve 14
hodin a uvedli jej starostové – obce i místního Sokola . Následovalo vystoupení skupiny Alband, hlavním tahákem večera pak
byl Pokáč. Oslavy pokračovaly bohatým programem i v neděli.
Zprávu a foto najdete také v 28. čísle tištěné podoby 28. čísla Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a
v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábavy, časopisy, noviny regionální.
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Končiny a Bohdašín na Náchodsku mohly dopadnout jako Lidice a Ležáky N1 URL
WEB, Datum: 08.07.2019, Zdroj: rozhlas.cz

U Červeného Kostelce na Náchodsku se vzpomínalo na některé z obětí nacistického režimu. Konkrétně na výsadkáře Jiřího
Potůčka ze skupiny Silver A a odbojáře, kteří mu v posledních dnech jeho života pomáhali. Všichni za to zaplatili životem.
8 fotografií
Fakta o událostech druhé světové války i vzpomínky přeživších. Právě tak vypadala pieta spojená se slavnostním odhalováním
tzv. Kamenů zmizelých. Nejprve v Bohdašíně, u bývalé školy, ze které radista Potůček posílal do Londýna poslední zprávu před
svou smrtí, z legendární vysílačky Libuše.
Příběhy z nichž mrazí. Kniha Nebylo jim souzeno žít aneb osudy popravených a umučených sokolů
Upravit Smazat Vychází kniha o osudech popravených a umučených sokolů . Autorky knížky s názvem „Nebylo jim souzeno
žít"chtějí touto cestou splatit po více než 70 letech dluh sokolským hrdinům, kteří tak již nebudou odsouzeni k zapomnění.
„Ve které zaznělo, že zůstal úplně sám. Že se lidé bojí podat mu pomocnou ruku. Že všude řádí gestapo a Němci a že se všude
šíří strach,"vysvětluje Pavlína Špatenková ze Sokolské župy Podkrkonošská-Jiráskova, která odhalení Kamenů zmizelých
zorganizovala.
První dva nově odhalené kameny patřily manželům Satranovým, kteří právě radistu Jiřího Potůčka několik dnů ukrývali.
"Pro mě je to splněný sen. O Kameny zmizelých pro sokolské odbojáře jsem usilovala dlouho.Tohle jsou první Kameny
zmizelých v Královehradeckém kraji,"
dodává Pavlína Špatenková.
/ foto: Václav Plecháček
Odhalených kamenů je sedm, další připomínají tragický osud rodiny Burdychových, která žila v nedalekých Končinách. Právě
tady byl poslední doložený pobyt parašutisty před vyzrazením gestapu.
Během piety promluvil i Antonín Burdych, syn popravených manželů Milady a Antonína. V roce 1942 mu bylo osm let.
„Toto, co udělali ti sokolové tady, tak to považuji za jednu z nejhezčích a nejkrásnějších vzpomínek na ty události, které se
staly."
Chci projevit úctu a zachovat vzpomínky. Pro budoucí generace už bude Protektorát neuvěřitelný
Upravit Smazat Sokolka a župní vzdělavatelka Pavlína Špatenková chystá novou knihu o historii sokolského odboje v
Sokolské župě Podkrkonošské-Jiráskově za 2. světové války. Co ji přivedlo na myšlenku napsat knížku o sokolském odboji?
Jak se žilo sokolům za Protektorátu? Dotýká se jí tato tématika osobně? Proč je „ sokolský odkaz"v dnešní době důležitý?
Obě zmiňované obce měly přitom dopadnout jako Lidice a Ležáky, nacisté už vydali vyhlazovací dekret. Ke zničení obcí, kde
tehdy žilo 236 lidí, nakonec nedošlo.
Důvody vysvětluje starostka sokolské župy Eva Rezková.
"Doktor Chudoba, náchodský policejní ředitel, měl úzké styky s velitelem gestapa v Hradci Králové Albertem Hardtkem. Věděl
na něj asi spoustu kompromitujících věcí. A možná i proto ho nakonec přesvědčil, aby Němci osady Bohdašín a Končiny
nevypálili."
Další kameny zmizelých, tedy žulové kostky se speciálním mosazným povrchem, chtějí zástupci sokolů odhalit v říjnu a to ve
Dvoře Králové nad Labem a Doubravicích.
U Červeného Kostelce na Náchodsku se vzpomínalo na některé z obětí nacistického režimu. Pieta byla spojena se slavnostním
odhalováním tzv. Kamenů zmizelých.
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