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25. června probíhá Noc sokolov en, akce, kterou inicioval před sedmi lety Vzdělavatelský odbor ČOS.
Pokud chcete zjistit, co chystají jednoty ve Vašem okolí, stačí se podívat na internetové stránky www.sokolskepamatky.eu/
noc-sokolov en a tam se dov íte vše podstatné. Například v e vršovické sokolovně od 19 hodin zahrají
(za příznivého počasí) před horním vchodem do sokolovny – Vršovické náměstí – spojené cimbálové muzi ky
Trnka a Kyčera.
V Tyršově domě je Noc sokolov en naplánov ána na 25. června od 19 do 21 hodin. Těšit se můžete
na plavání v nejstarším veřejném bazénu v Praze, komentované prohlídky, večerní výstup na střechu Tyršova
domu, swap – výměnu oblečení, loutková představení pro děti, výstavu „Ošetřovatelky Československého
Červeného kříže ve Velké Británii 1939–1945“, dětský koutek, soutěže pro malé i velké o ceny a plavenky
do bazénu, tanec a workshopy.

Hlasování probíhá od 3. 6. do 30. 6. 2021. Více inf ormací a pravidla na www.hybemesehezkycesky.cz.

VZLET - ČASOPIS SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO

Úvodník šéfredaktorky
Vážení a milí čtenáři, sestry a bratři,
v třetím letošním čísle časopisu Vzlet si společně připomeneme události května
roku 1945. Také Vás pozveme na Noc sokoloven. Dočtete se o vyhlášení veřejné
výtvarné soutěže na návrh odznaku, který má připomínat události Památného dne
sokolstva. Věříme, že Vás zaujme i rozhov or s Trenérkou roku 2021, s judistkou
Dagmar Banszelovou z Vršovic. Jsme moc rádi, že se tolik dětí zapojilo do soutěže
z minulého čísla – do redakce přišly krásně vymalované obrázky. Děkujeme!
Na léto jsme připrav ili soutěž pro dospělé, opět na poslední stránce.
Už teď ale připravujeme další Vzlet. Jedno z podzimních čísel bude věnováno
v zpomínce na události 8. 10. 1941. Letos totiž uplyne 80 let ode dne, který
si připomínáme jako Památný den sokolstva. A my prosíme o pomoc: patří
do Vaší jednoty někdo, koho se tragicky dotknul 8. říjen 1941? Prosíme, napište
nám o tom. Buď f ormou článku, nebo stačí jen jméno, jednota (nejlépe datum
narození a úmrtí) a přidejte důvod, proč právě tuto osobnost spojovat s 8. říjnem.
Za celou redakční radu bych Vám všem chtěla popřát klidné léto plné radosti
a odpočinku.
Se sokolským nazdar
Anna Jagošová

Výročí Pražského PoVstání 5. kVětna–9. kVětna 1945
V záv ěrečných bojích druhé sv ětov é v álky mělo Pražské pov stání spolu s celonárodním pov stáním
strategický v ýznam, protože došlo k zhroucení týlu německé armádní skupiny Střed. Šlo mimo jiné
o jednu z největších bitev 2. světové války sv edenou Čechy.
Koncem dubna 1945 se od západu blížily k našim hranicím spojenecké armády, Rudá armáda
po překročení Odry zahájila bitvu o Berlín. Východní Slovensko již bylo osvobozeno a v Košicích zasedala
československá vláda. Po boku sovětských vojáků osvobozovali svou vlast českoslovenští vojáci Svobodovy
armády, bojovalo se v údolí Váhu a na Fatře. Bratislava již byla svobodná, fronta se blížila k Brnu, začínala
Ostravská operace. Přes pohraniční hory bylo slyšet dunění děl.
V prostoru Protektorátu Čechy a Morava čekala v záloze milionová německá armáda maršála Schornera,
která měla v poslední f ázi v álky vytv ořit Festung Bohmen a během posledních bojů proměnit Čechy
a Morav u na spálenou zem.
Říšský protektor K. H. Frank jednal s protektorátní vládou o předání moci nenásilnou cestou a vyhlášení
Českomoravské republiky. Naproti tomu domácí odboj připravoval vytváření revolučních národních výborů.
Z představitelů odbojov ých skupin byla v Praze sestavena Česká národní rada v čele s prof. Albertem
Pražákem.
Zpráva o Hitlerově smrti vyvolala mezi lidem mylnou domněnku o kapitulaci Německa. 1.května vypuklo
povstání v Přerově, které bylo utopeno v krvi. Krvavou exekucí bylo potlačeno povstání ve Velkém Meziříčí.
Následovala povstání v Nymburce, Poděbradech a Novém Bydžově. Také v horním Pojizeří od Turnova
až po Jilemnici 3. května vzplanulo povstání. Na potlačení tohoto povstání byly nasazeny jednotky německé
domobrany Volkssturmu složené ze sudetských Němců. Přestože byl konec války tak blízko, sudetští
Němci, v yzbrojení loveckými puškami, se aktiv ně zapojili do bojů.
V Praze vypuklo pov stání 5. května Hlášení Českého rozhlasu vyvolalo rozšíření pov stání po celém
území Protektorátu. Vysílač Praha na vlně 415 metrů vždy začínal sv á hlášení sokolským pochodem
Lví silou vzletem sokolím. Sokolský pochod byl za Protektorátu zakázaný, za sokolské pochody byla
poprav a. V kv ětnov ých dnech burcov al národ a byl signálem v yzýv ajícím k povstání proti okupantům.
Kdo to neprožil, nikdy nepochopí, jaká síla byla skryta v této písni. Byla znělkou svobodného vysílače
Praha na vlně 415 metrů, byla marseillaisou Kv ětnového pov stání 1945.
Těmto událostem předcházelo 4. května vyhlášení protektorátní vlády o zrušení dvojjazyčných označení
ulic a měst, dv ojjazyčných úředních vyhlášek a dv ojjazyčného úřadování. Od časného rána 5. května
pražští občané odstraňovali dvojjazyčné uliční tabulky, pálili německé vlajky s hákovým křížem a vyv ěšovali
československé v lajky. Hitlerovy busty a fotografie se válely po ulicích, jak byly v yhazovány z oken škol
a úřadů.
V poledne předal primátor Říha vedení Prahy do rukou Revolučního Národního výboru. Česká národní
rada v ydala prohlášení o zániku protektorátu: „Lide český! ČNR jako představitelka revolučního hnutí
českého lidu a jako zmocněnec vlády v Košicích, ujímá se dnešním dnem moci vládní a výkonné
ZástupciČech,
ze Sokolské
župy
Jana
na území
Moravy
a Slezska.
Pod údery hrdinných spojeneckých armád a pod údery aktivního odporu
Po-dlipného u hrobu Tyrše a
českého
lidu
zanikl
tzv.
protektorát
Čechy a Morava, který nám byl Němci vnucen a tím zanikla vešker á
Fügnera
správní moc vykonávaná protektorátní vládou a německými úřady.“
VZLET
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Německá okupační správa vydala rozkazy k potlačení povstání a němečtí vojáci začali střílet do pražských
občanů. Kolem budovy rozhlasu v ypukly silné boje. Českoslov enský rozhlas Praha na vlně 415 metrů
vysílal výzvy o pomoc „Voláme českou policii, četnictvo a ozbrojené jednotky! Pomozte československému
rozhlasu...!“ Bojov alo se i v budově rozhlasu, v ysílací studio se přestěhovalo do jiných míst v Praze,
vysílalo se např. ze sboru Československé církve (za Protektorátu Českomoravské) na rozhraní Vinohrad
a Vršovic. Přerušit vysílání se Němcům nepodařilo po celou dobu povstání.
Povstalcům scházely zbraně, jediným řešením byla stav ba barikád. Vyrostly přes noc a ráno 6. kv ětna
jich v Praze bylo okolo dvou tisíc. Stavebním materiálem byly dlažební kostky, kolejnice, převržené tramvaje,
popelnice, vše, co bylo po ruce.
Od jihu z Nev eklov ska, kde bylo cv ičiště oddílů SS (SchutzStafeln) postupovaly na Prahu s tanky
a děly těžce v yzbrojené jednotky SS.
Začalo bombardování města německými letadly, na Pankráci se tanky začaly probíjet do ulic. Barikády
stěžov aly tankům postup, a proto esesáci v yháněli z domov ů muže, ženy, děti a hnali je před tanky jako
živ é štíty. Na řadě míst, která jednotky SS obsadily, došlo k masakrům civ ilního obyvatelstv a. Vnikali
do domů a v bytech v raždili ukryté Čechy. Znal jsem osobně svědky, kteří v raždění přežili.
Na pomoc Pražanům se zapojilo vládní vojsko (protektorátní vojenská jednotka, v ykonávající strážní
službu), které mělo pouze lehké zbraně i munici.
Na straně povstalců bojovaly také jednotky generála Vlasova (sovětský generál Vlasov v zajetí vytvořil
ze zajatců Ruskou osv obozeneckou armádu pro boj proti Rudé armádě). Vlasov ci měli tanky a děla,
takže postup Němců se podařilo zastav it. Pomocí povstání se snažili smýt v elezradu, kterou spáchali,
když se se zbraní v ruce připojili k Německé branné moci k boji proti své vlasti. Prahou projížděli náhodně,
protože tam mohli překročit Vltav u na útěku do zajetí k Američanům.
V noci z 6. na 7. května projela Prahou mise americké armády k maršálu Schornerov i. O této akci
generála Pattona se nikde nepíše, jaký byl její úkol a co bylo jejím cílem. Kdyby chtěl Patton Praža nům
skutečně pomoci, mohl poslat několik aut se zbraněmi a střeliv em. Nev ím, že by se některý historik
snažil osv ětlit tuto akci. Byla to soukromá akce generála Pattona, nebo mise vezla vzkaz v yššího v el ení
USA armády?
V centru Prahy se bojov alo 7. kv ětna. Německé tanky pronikly až k Staroměstské radnici, kterou
zapálily Jejich postup zastav ili až partyzáni z Hořovic, v šichni tam padli.
Vlasovci jednali s Českou národní radou, ale k dohodě nedošlo (proti byl Josef Smrkovský KSČ). Poté
Vlasov ci opustili Prahu a zamířili k Američanům. Ti je nepřijali, předali je Sovětům.
Úterý 8. kv ětna. Těžké boje probíhaly v celé Praze. Jednotky SS páchaly další masakry. Tento den
byl nejkrvavějším z celého povstání. Byla zapálena Staroměstká radnice. (Bylo rozhodnuto budovu neobnovovat,
a ponechat ji v tomto stav u jako trv alou připomínku pražského pov stání.) V tento den v e francouzské
Remeši podepsal generál Jodl kapitulaci Německa, která začala platit v e 23 hodin 8. kv ětna.
Dalším v yjednáv áním se České národní radě podařilo dosáhnout příměří s jednotkami W ehrmachtu
odpoledne 8. května. Ty ihned opouštěly Prahu a spolu s nimi okupační úřady a civilisté. Ale jednotk y
SS odmítli kapitulaci a dále pokračovaly v boji. Nejvíce škod způsobili ostřelov ači, kteří ze střech a oken
stříleli na civilisty a přijíždějící rudoarmějce. Těsně před příchodem Rudé armády jednotky SS Das R eich
a W allenstein opustily Prahu a stáhly se k Příbrami, kde je obklíčila Rudá armáda.
V bitvě u Milína 12. května padly poslední výstřely války v Evropě. Tanky 1. ukrajinského frontu maršála
Koněv a dorazily do Prahy v časných ranních hodinách 9. kv ětna. Pražané je nadšeně v ítali s kyticemi
kv etoucích šeříků. Během dne došlo v Praze k ukončení bojů.
Uvádí se, že v Praze během povstání bylo asi 3000 padlých, počet u v šech padlých v Květnovém
povstání českého lidu se odhaduje na 6000. Rudoarmějců padlo během bojů o Prahu a u Milína asi 690.
Po všechny dny povstání bylo chladné a deštivé počasí. 9. kv ětna od rána jasno a slunečno.
Někteří tv rdí, že pražské pov stání bylo zbytečné, že přineslo jen ztráty našemu obyvatelstv u.
To není pravda. Pov stání v ypuklo v týlu německých armád, což mělo za následek, že Schornerov a
armáda byla vyřazena z akce. Byl to milion odpočatých, dobře vyzbrojených vojáků, připravených v boj ích
zničit naši v last. Kolik by asi při tom povraždili českého civ ilního obyvatelstva? Pov stání překazil o tyto
plány, týl se zhroutil a W ehrmacht musel v elice rychle utíkat do amerického zajetí před Rudou armádou
přicházející od Berlína. Čechy ani Morava nemohly být proměněny ve spálenou zemi, jak zamýšleli okupanti.
Stačilo, jaká zvěrstva spáchali jen při útěku v poslední dny již zcela jasně prohrané války. Nyní po mníky,
připomínající události a osobnosti posledních válečných dnů, odstraňujeme. Co bude místo nich? Parkoviště
nebo supermarkety, klaníme se zlatým telatům naší doby?
Procházel jsem prameny, abych zjistil, jaké bylo složení České národní rady. Zjistil jsem, že v ní b yli
zástupci za odbory a za KSČ (Josef Smrkovský), proti nim stál pouze prof. Albert Pražák. Česká domácí
politická a demokratická elita byla během okupace naprosto programov ě Němci zlikv idov ána. Ti, kteří
přežili koncentráky nebo se vrátili z exilu, vůbec nemohli nijak ovlivnit poválečný vývoj v Československu.
Otakar Mach, T.J. Sokol Prosek
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sokoloVé z králoVských Vinohrad se zaPojili do Pražského PoVstání
5. květen 1945: Ostré zvuky pouličního rozhlasu ústy hlasatele bratra Zdenka Mančala v olají v šechen
lid k ozbrojené pomoci budovy Radiožurnálu, obsazeného Němci, kde se střílí! Boj o naše tím v lastně
začíná. Dav y nadšeného lidu z celé Prahy spěchají k ohnisku vzpoury – k Rozhlasu.
V sobotu dne 5. května 1945, poslušní hlasu svého srdce, nastupují vinohradští sokolové v jednotném
šiku všech vrstev občanstva k úkolu nejkrásnějšímu. K boji za práva svého národa a za dobytí své sokolovny.
A dále již o průběhu boje o sokolov nu v Riegrov ých sadech mluví zápisník v edený v elitelstvím
od památného dne pražského povstání až do dne 9. května 1945, kdy o 9. hodině ranní vjíždějí první tanky
ruské armády do ulic zabarikádované Prahy.
5. kv ětna o 12:30 hod. byl zahájen útok na sokolov nu. Nadšených, smrtí pohrdajících, bylo velmi
mnoho a stále více a v íce bylo těch, kteří spěchali nám na pomoc, ale chyběly zbraně a střelivo. Vkl ádali
jsme je jen do rukou zkušených vojáků. Útok byl veden ze dvou stran. Jeden proud směrem od Nerudovy
ulice, druhý pak, nejpočetnější, z Krkonošské ulice. Oboustranná střelba. Odhadování sil, rozdílení úkolů
a příprav y k rozhodnému útoku. Po přiblížení se obou skupin těsněji k sokolovně dáv áme Němcům,
v budově se zuřivě bránícím, bílým praporem podnět k v yjednávání o kapitulaci.
5. května 14:30 hod. Jednání bylo bezvýsledné.
5. kv ětna 14:45 hod. Dán pov el k nov ému rozhodnému útoku. ze v šech stran přibíhají dobrovolníci,
kteří naše řady posilují. Přískoky blíží se naši ke vchodům sokolov ny, kryjíce se před zběsile pálic ími
Esesáky ukrytými v budově. Skupina v edená naším bratrem četařem asp. J. Komárem (osm ozbrojených
a třicet pět neozbrojených) náhlým přepadem v niká postranním v chodem přímo do budov y a v zápětí
za ní vnikají ostatní skupiny. Hlavní a závěrečný boj přenesl se tak z prostoru před tělocvičnou do vnitřku
budov y. Nastal úporný boj o přízemí až do nejv yšších pater a rozšířil se do hlav ního cv ičebního sálu,
kde Esesáci, krytí barikádami utvořenými z pokrýv ek a ze v šeho vhodného, co měli po ruce, se zuřiv ě
brání. Ne však dlouho. Druhá skupina našich bratří vnikla mezitím překvapivým útokem druhým vchodem
do cv ičebního sálu a vpadla do zad zuřivé se bránícím Esesákům. Tím jsme boj o sokolovnu rozhodli.
Zbylí Esesáci se v zdali. Nastáv á jenom důkladná prohlídka budov y a čistka od zbylých jednotlivců.
5. kv ětna 17:30 hod. Sokolov na dobyta! Jest opět po 3 letech zcizení nacisty v našich rukách. Po boji
uv nitř budovy zjišťujeme padlé. Nalézáme: pět mrtvých Čechů, 8 mrtv ých Němců.
5. kv ětna, 20 hodin. Uzav ření v yčištěné budovy od v šech nepřátelských živ lů a rozestav ení stráží.
Zajišťování majetku. V různých místnostech nalezli jsme spoustu střeliva a zbrani, mimo jiné též i č etné
pancéřové pěstě a jinou zbrojní výstroj, která přišla velmi vhod k ozbrojení našich bratří netrpěliv ě čekajících
na další své zasazení. Ti byli ihned převezeni autokarem na bojový úsek Lobkowiczovo náměstí. Z vlastního
podnětu zařídili jsme v dobyté sokolovně pod v edením našeho bratra ppor. v záloze MUDr. L. Schmida
ošetřovnu pro 200 až 300 zraněných se 100 lůžky a menším operačním sálem z prostředků SS lazaretu.
Boj o sokolov nu je zakončen — trvá v šak boj o Prahu!
Do podzemního odboje se zapojil také Jaroslav Dvořák, člen náčelnictva a místopředseda dorostového
odboru České obce Sokolské, náčelník dorostu Sokolské župy Středočeské – Jana Podlipného, místonáčelník
a v edoucí dorostu Sokola Vinohradského a úředník Městské spořitelny.
Vboji o sokolov nu padli bratři a nečlenové jednoty:
V. Fafejta, v stáří 26 roků, Vlad. Fišer, 40 roků, Dobroslav
Charvát, 19 a půl roku, Vincenc Janečka, Jiří Jaroš, 21 r.,
František Klimeš, 62 r., Fr. Macháček, 32 r., Jiří Mika,
22 r., Adolf, Petrov ský, 43 r., M. Popovič, Jan Šíma, 23 r,
Josef Šrámek, 28 r., Václav Tuháček, 53 r., Mirko Vohrna,
20 r.
V boji o Masarykovo nádraží padl Jiří Čapek, 24 r.
V boji o vršov ická k a s á r n a padl bratr Václav Trčka,
člen cvič. sboru, 36 roků.
Zraněni: Robert Hartman, Antonín Charvát, Frant. Kratochvíl,
Jos. Kryštof , Jiří Somr, Josef Vokáč.
Jejich nejvyšších obětí nezapomeneme! Při jejich památce
slibujeme: Vaší krví skropenou půdu sokolskou udržíme!
Pamětní deska Mirka Vohrny v T.J. Sokol Praha
Královské Vinohrady
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oPerace anthroPoid – 77 let Poté
V pátek 24. května 2019 vysílala Česká televize dokument Operace Anthropoid – 77 let poté. Dokument
byl elektronickou animací zpracován tak, že umožnil pohled na událost, která proběhla 27. května 1942
v Heydrichově zatáčce, vteřinu po vteřině.
Po celou dobu projekci slov em doprovázeli autoři Karel Rožánek, Jaroslav Čvančara a plk. Eduard
Stehlík. Snažili se, aby průběh útoku na zastupujícího říšského protektora zachytili co nejvěrněji.
Ale i tak podle slov plk. Stehlíka zůstáv ají některé f áze, kde není jednoznačný v ýklad. Co z dokumentu
vyplynulo jednoznačně, bylo to, že Němci byli tímto činem vyvedeni z míry a jednali v e zmatku.
Ov šem tomu se nemůžeme div it. Kdo kdy se někde v okupované zemi odvážil zaútočit na příslušníky
gestapa, SS, wehrmachtu, neřkuli na jejich generály. A Heydrich patřil mezi prv ní muže III. říše. Národ,
o kterém se domnívali, že je zcela pokořen, se vzepjal k činu, který zůstal jediným v okupované Ev ropě.
To si také myslel Heydrich, když 27. kv ětna ráno v yjížděl z Panenských Břežan a bez ozbrojeného
doprov odu. Heydrich byl naprosto přesvědčený, že svým tvrdým postupem ihned po příjezdu do Prahy
27. září 1941 Čechy tak zastrašil, že se k ničemu nezmohou.
27. září tomu bude 81 let od Heydrichova příchodu do Prahy. Během několika hodin byl zatčen ministerský
předseda generál Eliáš a uv ězněn. Pův odně chtěl Heydrich postav it premiéra Eliáše ihned před stanný
soud, což by v edlo k jeho okamžité poprav ě. Následující den 28. září na svátek sv. Václava vyhlásil
stanné práv o. V Ruzyni bylo popraveno 12 československých generálů, mezi nimi např. gen. Vojta nebo
gen. Bílý.
V následujících řádcích doplňuji, co v dokumentu řečeno nebylo:
Byl popraven náčelník ČOS Augustin Pechlát, v elitel sokolské odbojov é organizace Jindra. V noci
ze 7. na 8. října proběhla akce Sokol, ve které podle připravených seznamů byli zatčeni sokolští činovníci
z ústředí, žup, a dokonce i jednot. Byli uvězněni v Osvětimi. Starosta MUDr. Stanislav Bukovský (ministr
v e vládách gen Syrového) byl umučen v roce 1942. Podle zprávy Reinharda Heydricha o akci Sokol
zaslané 11. října 1941 Hitlerov i do Berlína bylo zatčeno asi 5000 lidí. V roce 1945 se jich vrátilo 46!
Statisticky řečeno 0,92 %!
To byla ona řízená likv idace, jak ji f ormuluje důvodov á zpráv a. Byla to v lastně Bartolomějská noc
sokolů, holokaust české elity!
Nyní byl 8. říjen zařazen mezi významné dny České republiky na připomínku této děsné události.
Stanné soudy začaly dělat svou „práci“. Byly jen tři druhy rozsudků – poprava, koncentrák, osvobození.
Rozsudek byl vykonán ihned, odvolání nebylo. K trestu smrti bylo odsouzeno 489 lidí. Jména popravených
se večer četla v rozhlase, druhý den byly červené plakáty s jejich jmény vylepovány po celém Protektorátu.
V záhlaví černá orlice s hákovým křížem, následovala jména popravených včerejší den, celé rodiny. Velice
dobře se na ně pamatuji, chodil jsem kolem nich každý den do školy. Stanné právo bylo zrušeno
až 20. ledna 1942.
Heydrich již při příchodu do Prahy prohlásil sv ůj program na shromáždění nacistických pohlavárů.
Řekl, že potřebuje v tomto prostoru klid, aby český dělník věnoval svou pracovní píli německému válečnému
úsilí. Českým dělníkům musíme dát tak „nažrat“, aby mohli konat svou práci. Tento prostor musí být
definitivně osídlen jen Němci, Čech tady nemá co pohledávat. Musíme provést rasovou inventuru. To bude
konečné řešení české otázky, rasov ě dobří zůstanou, budou poněmčeni, o ty ostatní bude „postaráno“.
Stejná slova pronesl Heydrich na konferenci ve Wansee v únoru 1942. Češi budou následovat Židy.
V této situaci, za stanného práva, zatýkání a poprav, byli vysláni z Anglie do Protektorátu českoslovenští
parašutisté s rozkazem odstranit Heydricha jako největší nebezpečí pro náš národ. Toto rozhodnutí vzniklo
v Londýně velice brzy po popravě skupiny českoslov enských generálů a akci Sokol.
Zde bych chtěl doplnit mínění plk. Stehlíka, k vyslání skupiny Anthropoid: Nebyla to jen poprava generálů,
kamarádů v ojáků v Londýně. Byl to tv rdý zásah proti Sokolu. Oba naši prezidenti, Masaryk a Beneš
si velice vážili Sokolů za jejich nezastupitelnou roli při vzniku legií a budování republiky. Prezident Beneš
s pomocí sokolů také počítal po válce. Těch pět tisíc sokolů nám jak v květnu 1945, tak zejména v únoru
1948 velice chybělo.
Naši představ itelé v Londýně si uv ědomili, že situace doma je v elice v ážná, že Heydrich představuje
pro Čechy smrtelné nebezpečí. Došlo k rozhodnutí Heydricha odstranit. Do Protektorátu byli vysláni d va
muži, Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Akci Anthropoid provedli. Čech a Slovák, českoslovenští vojáci. Symbolika
Československa. Jak budou parašutisté doma přijati? Nebude domácí odboj zastrašen všudypřítomným
terorem?
Ani situace na f rontách nedáv ala naději, že Německo by mohlo být poraženo. Situace byla jako
v německé hymně Deutschland, Deutschland uber alles... Na západě Wehrmacht stál na březích Atlantiku,
celý Balkán byl okupován Němci a Italy, v Af rice se Rommelov a armáda spolu s Italy blížila k hranicí m
Egypta. V arabském sv ětě to v řelo, propukala pov stání v týlu fronty proti Angličanům.
Akce Sokol nevyv olala u sokolů beznaděj, ztrátu morálky a v ůle bojovat za v last. Naprosto přesně
v ěděli, do čeho jdou a co je může očekávat. Byli to práv ě sokolové, kteří poskytli pomoc parašutistům,
od jejich v ýsadku až do prov edení daného úkolu – odstranění Reinharda Heydricha. Bez pomoci těchto
lidí, kteří od počátku spolupráce věděli, že je a jejich rodiny v případě odhalení čeká smrt, by se atentát
uskutečnit nepodařilo. Byli to hrdinové, kteří žili mezi námi: Piskáčkov i, Khodlov i, Smržov i, Fafkov i
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a další a další. Byli to sokolové, kteří splnili sv oji přísahu složenou na X. Všesokolském sletu v r oce
1938.
Po atentátu nastalo velké zatýkání a popravy. Připomenu generála Aloise Eliáše, spisovatele Vladislava.
Vančuru, novináře Evžena Rosického s otcem. Byly vyhlazeny Lidice a Ležáky. Nikdo ještě nezhodnotil,
že po celou tu dobu, kdy se atentát připravov al, nikdo ze sokolských řad, pomáhajících parašutistům,
nezradil. Zrada přišla, odkud se nečekala. V čem byla chyba?
K přípravě k v yslání do Protektorátu nezbývalo mnoho času, asi nešlo v še procvičit, byla to otázka
času. Víme, proč Čurda opustil sv é kamarády a šel se skrýt na seno k matce. Pokud jedinec zůstane
sám, nevydrží psychický tlak a jedná naprosto nev ypočitatelně.
Nebýt zrádce, gestapu by se úkryt parašutistů objev it nepodařilo. On udal záchytné adresy. Gestapo
vytlouklo z 16letého Vlastimila Moravce místo, kde jsou ukryti parašutisté, a další adresy. Nastalo zatýkání
celých sokolských rodin. Ty byly po krutých výsleších deportovány do Mauthausenu a 24. října 1942
postříleny. Já si těchto lidí v elice cením, za jejich vlastenectv í a také za to, že při mučení vytrv ali
a nikoho neprozradili. Na tyto rodiny, na tento den bychom také neměli zapomenout.
Mezi fyzickou likvidací Reinharda Heydricha (byl likvidován třetí muž v hierarchii Třetí říše! Takový čin
nikde jinde v okupované Ev ropě se neudál.) a oduznáním podpisů pod Mnichov skou dohodou je přímá
spojitost. Prezident Beneš usilov al o oduznání podpisů pod Mnichov skou dohodou, aby byla neplatná
od samého počátku. Kdyby se mu to nepodařilo, kdyby tam zůstal podpis Velké Británie, Mnichov ská
dohoda by platila i po v álce. Českoslov ensko by sice patřilo mezi v ítěze, ale hranice s Německem
by byly za Mělníkem a u Plzně, naše pohraniční hory by byly německé a sudetští Němci by byli v ítězi
války!
Prezident Beneš měl problém s Churchi ll em. Ten pov ažov al Mni chov skou dohodu za plat nou
do 15 března 1939, v zpíral se prohlásit ji za nulitní od samého počátku. Teprv e po odstranění Heydricha
odv olal podpis Velké Británie na Mnichovské dohodě, a tak byly Českoslov enské republice zaručeny
původní hranice.
Velvyslanec Slovenské republiky, pan Peter Weis, ve svém projevu ke květnovým událostem prohlásil:
„Byl to zázrak, že se Československu podařilo udržet po II. světové válce své původní hranice.“
Hranice. Za to musíme děkov at v šem a zejména sokolům, kteří položili své ž ivoty v akci Anthropoid.
Vojáci to slyší neradi, ale bez sokolské podpory by akce dvou jedinců, i když výborných vojáků a vlastenců,
neměla úspěch.
O heydrichiádě se velice psalo po kv ětnu 1945 až do února 1948 v nov inách. Parašutisté byli pro nás
kluky hrdinov é. Zejména se psalo, že podpora celé té akci ležela na bedrech sokolů. Vše o pomoci
sokolů zmizelo po únoru 1948 a trv á to vlastně dodnes. Všem pamětníkům vadí, že f ilmy a publikace
o účasti sokolů mlčí.
Nějak mi uniká smysl takov é detailní rekonstrukce místa činu. Vždyť takov á elektronická animace
by mohla být lehce zneužita k naprosto falešným záv ěrům. Důležitější by bylo zaměřit se na detaily
výcviku parašutistů ve Velké Británii. Nebo na plánované místo vysazení, jestli ještě bylo funkční v době
výsadku. Jestli nakonec vše byla shoda dobrých náhod, vedoucích k úspěšnému výsledku Akce Anthropoid.
Dokument v lastně nic nov ého nepřinesl. Jen ukázal, že v oněch osudných v teřinách Jan Kubiš a Jozef
Gabčík splnili svůj úkol. Přes naprosto neočekáv ané situace neztratili hlav u.
Jaká byla výchova všech účastníků, nejen vojáků? Co četli, co je zajímalo? Co se učili ve škole? Vím e,
že to byli sokolov é. Na soudu v Norimberku v ypov ěděl v on Neurath, že Sokol představoval pro Němce
největší nebezpečí svou organizací, morálkou a fyzickou sílou. Vina všech zatčených – Sokol! Bez soudu
do koncentráku!
Prezident Masaryk oprávněně prohlásil: „Bez sokolů by nebylo legií, bez legií by nebylo Československo.“
Buďte na to hrdí, neboť vy jste sokolové, dědici tohoto Masarykova odkazu. Rov něž tak prezident Beneš
by mohl prohlásit : „Bez sokolského odboje by nedošlo k obnovení Československa. “ Nedov ol te,
aby se zapomnělo, že sokolové jsou pev ně spjati se v znikem Českoslov enska a jeho dalšími osudy.
Tyto události a zásluhy by měl připomínat vedle zákonů Lex Masaryk, Lex Beneš a Lex Štef ánik také
dosud neexistující zákon Lex Sokol: Sokol se zasloužil o vznik Československé republiky v roce
1918 a o obnovu Československa v roce 1945!
Otakar Mach, T.J. Sokol Prosek
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sokoloVé a PutoVní štít hraběte lützowa
Pro hist orika jméno rakouských diplom atů XIX.a počátku
XX. století, pro jiného jméno připomínající německou kapesní bitevní
loď. Toto jméno nalezneme i v řadách německých letců-nositelů
železného kříže. A za okupace se tak jmenovala dnešní Opletalova
ulice. Jeden z Lützowů v šak byl naprostou v ýjimkou. Z pohledu
rodiny to byla černá ov ce. Hrabě dr. František Lützow. Narozený
v Hamburku v německé rodině mající panství v Čechách. Mateřský
jazyk němčina a po matce i angličtina. Velmi stručně podáno, hrabě
Lützow nebyl jen zemským patriotem hov ořícím německy. On se
stal českým patriotem propagujícím, a to zejména v Anglii, český
národ, českou kulturu, českou historii, Komenského, Husa, české
umělce. A také české sportov ce.
Na jeho památku byl vytvořen putovní štít, o jehož získání soutěžili
v e dv acátých létech XX. století sokolští borci. V horní části štítu
je nápis PUTOVNÍ CENA ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ K UCTĚNÍ
PAMÁTKY HRABĚTE DRA z LÜTZOW Ů. Ve st řední části
je VÍTĚZNÉMU DRUŽSTVU a dole vlevo je letopočet a jednota,
která jej v onom roce získala: 1923 KR. VINOHRADY, 1926 BRNO,
1928 KR. VINOHRADY.
Dnes je štít uložen v depozitáři Národního muzea v Terezíně,
fotografie získána laskavostí paní dr. Rámišové z NM.
Nápis na štítu připomíná událost z roku 1910, kdy se sokolské
družstvo účastnilo závodu v Londýně, což zaslouží bližší vysvětlení.
Hrabě Lützow se v roce 1907 stal jedním ze dvou čestných předsedů
Českého olympijského výboru a jako takový vedl v roce 1908 v Londýně
českou olympijskou výpravu před králem Edwardem VII. jsa opásán
červenobílou šerpou. Na recepci konané v rámci her nejprve uvítal
česky členy výprav y.
V červnu 1910 se účastnilo osmičlenné sokolské družstvo vedené
Jindřichem Vaníčkem v Londýně závodu gymnastů o putovní stříbrný
štít. Českou výpravu zásluhou hraběte Lützova přijal i primátor města Londýna a vévodkyně z Marlborough.
Česká výprava sokolů svým výkonem získala první cenu před družstvem Francie a Velké Británie a odvezla
si domů cenu – stříbrný štít, jehož hodnota činila 200 guineí.
Kulatý štít z roku 1890 byl dílem v ýtvarníka A. Alexandra. Je lemov án
vavřínovým věncem, ve čtyřech polích jsou v kartuších patroni Anglie, Walesu,
Skotska a Irska, mezi nimi znaky těchto zemí a reliéf y se sportovními
výkony.
V lednu 1912 uspořádal Sokol Londýn manželům Lützowov ým v ečírek
na rozloučenou.
Hrabě Lützow zemřel v roce 1916. Jeho pohřeb do rodinného hrobu
ve Vamberku byl veřejnosti nepřístupný, neboť rakouská policie se obávala
široké účasti české veřejnosti. Osobnost hraběte Lützowa ocenil president
T. G. Masaryk předmluvou z 15. 12. 1919 k anglickému vydání publikace
hraběte Lützowa: Bohemia. An historical Sketch. Chapman et Hall, London
1896, J. M. Dent London 1909, 1910, 1920, 1939. Vyšlo česky: Čechy,
nástin historický, nákladem B. Melichara, Hradec Králov é 1911 a 1925.

V roce 1923 v ytv ořil sochař a medailér Jaroslav Brůha pro československou obec sokolskou medaili
Lützowův štít. Byla v ydána v roce 1928, mezi sběrateli je velmi ceněná, neboť jich existuje málo.
V arboretu v areálu zámku v Žampachu je pomník hraběte Lützova. Nápis pod
věnečkem informuje:
ODHALENO 10. VI. 2001 S PŘISPĚNÍM INSTITUCÍ: OBEC ŽAMPACH, ÚŘAD
VLÁDY ČR, MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ ČR, ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR, NÁRODNÍ
MUZEUM, BRITISH EMPASSY PRAGUE, AKADEMIE VĚD ČR, HLAVNÍ MĚSTO
PRAHA, SPOLEČNOST JANA MASARYKA, MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD, ČESKÁ
OBEC SOKOLSKÁ.
Vladimír Richter, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady
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dědo, Proč tam Vlastně stojíš?
Ano, proč tam v lastně stojím. Je mnoho let od ukončení druhé sv ětové války. Tenkrát mi byly
tři roky. Těch proč je několik a podotýkám, že jsou to zážitky tříletého kluka.
Protože mne dodnes objímá úzkost, slyším-li zvuk sirén. Maminka mne chytla do náručí a ze třetího
patra utíkala do sklepa. Na hromadě uhlí byly necky pro mne v ystlané peřinkou. A pak chvíle úzkosti.
Viděl jsem tu úzkost v očích maminky. Bouchlo to. Bude to ještě jednou a blíž?
Protože mne jímá úzkost, v idím-li ve filmu desítky letadel seřazených jako na prův odu. Jejich zvuk
ve filmu nelze napodobit. Když jsem je viděl a slyšel ze své postýlky u okna, tak vzduch se chvěl. Burácel.
Nejsilnější f ortissimo v šech píšťal v arhan tak nedov ede rozechv ět. Éra, éra. Tak jsem volal maminku
a ona věděla, že je nutné utíkat se schov at do sklepa.
Protože mám úctu k jídlu. Potrav iny byly na příděl, nikdo nemohl mít v íc, v še bylo určeno lístkovým
systémem. Tatínek jezdil na venkov za svými sourozenci a vracel se v lakem do Prahy s ruksakem plným
jídla. Dojede vlak do Prahy? Nebo se na obloze objeví letadlo, udělá na obloze oblouk, pak topič v lokomotivě
zatáhne za píšťalu, vlak se zastaví a všichni budou prchat od v laku do polí. Ten druhý oblouk letadla totiž
bude znamenat staccato kulometu, rozstřílené vagony a zničenou lokomotivu. Bylo to štěstí, že to tak
nedopadlo? Ne, to ještě není konec. Zpomalí vlak před Prahou? Bude na tomto místě stát můj starší
bratr? Vyhodí mu tatínek včas z okna batoh s jídlem? Neudá někdo z cestujících ve vlaku tatínka gestapu
na nádraží, které kontrolovalo, zda někdo nepřeváží do Prahy potraviny? Mohl na to být i trest smrti. Mám
úctu k jídlu.
Protože jsem poznal, že oheň není jen k tomu, aby hřál ruce a ohřív al pokrm. Byla noc a já
se na střeše chlívku motal mezi dospělými. Všichni se dívali tím směrem, kde obzor byl lemovaný červ enou
září. Tak to jsou Drážďany. Město v Německu v zdálené od nás asi 80 kilometrů. Viděly to i jiné děti? Můj
o dost starší bratranec byl v tu dobu totálně nasazený a účastnil se tam záchranných prací po náletu .
Ty děti, zdálo se mu, spaly. Prohrabali se k nim do zasypaného krytu. Děti v klidné posici, jedno ve dle
druhého. Tlaková explose jim roztrhala plíce. Vytahov ali je jedno po druhém. Padesát dětí, nebo sto dětí?
Bratranec, už jako starý pán, mi o tom v ypráv ěl a tekly mu při tom slzy. Pak z Německa, či jak se ří kalo
z rajchu, utekl. Byl na to trest smrti. Teta ho schovávala až do konce v álky. Hovořila o tom přede m nou
s mými rodiči. A já tomu, s mým tříletým rozumem rozuměl. Rozuměl, že mají strach.
Protože jsem v iděl, jak jsme mohli dopadnout. Byl to dům v Perunov ě ulici? Nebo v ulici Mánesově,
či domy na Václav ském náměstí? Z dětského pokojíčku je jen půlka. Postýlka tam zůstala. Kde zůstalo
dítě? Hrálo si s autíčkem v té půlce, co se sesunula k zemi? Zůstalo v postýlce? Nebo s rodiči skonč ilo
zasypané ve sklepě?
Protože jsem viděl strach v očích všech dospělých. Byli shromážděni u kostela sv. Ludmily, tam,
co je stanice tramvaje a tam co je šeřík. Byl tam i tenkrát. Vedle něj vykopaná jáma a do ní spouštěli
rakve s mrtv ými ruskými v ojáky. Slzy v očích ženy v unif ormě Rudé armády. Ticho. A do toho prásknutí
několika výstřelů. Ano, je tam. Tam na střeše domu v dnešní Americké ulici. Nesmířil se s porážkou,
ještě beze smyslu chtěl zabíjet. Zase ticho a pak prásknutí. Už ho sundali. Pohřeb rudoarmějců pokračoval.
Stojím tam v sokolském kroji s praporem Sokola na Královských Vinohradech. Té jednoty, jíž byl členem
hlasatel Československého rozhlasu Zdeněk Mančal. Ten, který v ranním vysílání 5. května 1945 oznámi l,
že „je sechs hodin“ a pouštěl sokolské písně. Oznámil tak začátek povstání v Praze. Dostalo se mu
od komunistů odměny. Byl v yhozen z rozhlasu a skončil v kriminále. Stejně tak jako generál Kutlvašr,
po němž se jmenují sady před školou v Táborské ulici. Vojenský v elitel pražského pov stání. I jemu
se dostalo od komunistů odměny. Z kriminálu vyšel s podlomeným zdrav ím až v roce 1960. Rok potom
zemřel.
Jenomže tu otázku mi vnuk nepoložil. Slzy měl v očích jen jednou. Když mu tragicky zahynula spolužačka.
Žije v jiném světě. Světě, v němž on nevnímá cenu jídla, v němž umírající ve videohře nekřičí bolestí. A nic
mu neříká věta „Pomni, abys den sváteční světil“. Každý den sváteční má něco člověku připomínat, vést
ho k zamyšlení. Tak tedy to, co jsem tady napsal, mi onen sv áteční den před jeho školou, před školní
mládeží se svými učiteli a s panem ředitelem připomínal.
Vladimír Richter, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady

Veřejná VýtVarná soutěž
Vyhlašovatel: Sokolská župa Jana Podlipného, pobočný spolek, se sídlem Vršov ické náměstí 111/2,
Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00, IČ: 452 49 571, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze,
sp. zn. L 27776, vypisuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veřejnou výtvarnou
soutěž
na návrh odznaku.
Na tuto v eřejnou soutěž se nevztahují ustanov ení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Soutěž je jednokolová. Každý účastník v eřejné soutěže může do soutěže zaslat nejv ýše 3 soutěžní
návrhy.
Účastník soutěže: Sokolská i nesokolská veřejnost.
VZLET
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Předmět soutěže: v ytv oření náv rhu odznaku, který symbolicky v yjádří historickou skutečnost,
že ač v e dne 8. 10. 1941 (den označený rozhodnutím Parlamentu ČR jako Památný den sokolstv a) bylo
pozatýkáno, uv ězněno či poprav eno 1500 sokolských f unkcionářů, sokolové neustali v e svém odporu.
Součástí návrhu je datum 8.10.1941.
Sekretář soutěže: jednatel župy br. Šilhán.
Náležitosti návrhu:
·
návrh odznaku musí být navržený na papíře ve formátu A5
·
odznak může mít ve finální podobě formát libovolný (čtv erec, ov ál, obdélník, neprav idelný tvar
apod.) s plochou maximálně cca 5 cm 2
·
Pokud je náv rh členěn v několika plochách, je třeba označit, jak se plochy prostupují
·
Není nutný sádrový model
Použití návrhu: Vytv oření odznaku určeného pro župní funkcionáře župy Jana Podlipného, účastníky
Spanilé jízdy sokolů během Památného dne sokolstv a, pro funkcionáře ČOS a pro členy jednot župy.
Soutěžící dodá sv oji přihlášku s náv rhem v uzav řené obálce s označením Veřejná soutěž, logotyp,
neotevírat.
Na adresu Župa Jana Podlipného, Vršov ické nám. 111/2, 101 20 Praha 10. Přihláška musí obsahov at:
(i) jméno a příjmení soutěžícího spolu s poštov ní doručov ací adresou a (ii) prohlášení soutěžícího,
že návrh je autorem vytvořené původní dílo, prosté právních v ad a nezatížené právy třetích osob.
Podmínky soutěže:
Účastníkovi soutěže, jehož návrh bude vybrán jako vítězný, vznikne dnem oznámení rozhodnutí zadavatele
právo a povinnost uzavřít s vyhlašovatelem do 30 dnů ode dne oznámení licenční smlouvu ve znění uvedeném
v příloze. Pokud tak účastník neučiní, jeho práva z veřejné soutěže i právo na uzavření licenční sml ouvy
zaniká.
Hodnotící komise. Náv rhy bude v yhlašov atel posuzov at podle vlastního uv ážení hodnotící komisí
ve složení: akad. sochař a medailér Michal Vitanovský, sběratel sokolských odznaků br. Hrbáček, starosta
župy Jana Podlipného br. Pokorný a v zdělav atel župy br. Richter.
Vyhlašov atel si vyhrazuje právo neoznačit žádný návrh jako vítězný. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
vybrat takový návrh, který mu nejlépe vyhovuje. Zároveň je oprávněn odmítnout všechny návrhy.
Náklady soutěžících: Účastníci soutěže nemají právo na úhradu nákladů spojený s jejich účastí v soutěži.
Náklady členů hodnotící komise, skicovné či model se neproplácejí. To vše ani v případě zrušení soutěže.
Ocenění tří v ítězných náv rhů: Účastník veřejné soutěže, jehož náv rh v ybere hodnoticí komise jako
nejlepší získá zhotovený odznak ve stříbře.
Účastníci, jejichž návrhy vybere hodnoticí komise jako, druhý a třetí nejlepší získají bronzovou medaili
župy Jana Podlipného a diplom.
Výsledek soutěže, tj. v ítězné návrhy s uv edením jmen autorů budou publikovány v časopisu SOKOL
a VZLET a na webových stránkách České obce sokolské. Návrh, který bude hodnotící komisí vybrán jako
nejlepší, bude realizován. Současně budou autoři vítězných návrhů písemně vyrozuměni. Nebude-li nej lepší
vítězný návrh vybrán, nebude ocenění předáno žádnému z účastníků soutěže.
Termíny: soutěž bude vyhlášena v červnu 2021 v sokolských časopisech SOKOL, VZLET a na webových
stránkách České obce sokolské. Termín pro odevzdání návrhů je 28. února 2022 do 12:00 hod. Na
později doručené návrhy do soutěže nebude brán zřetel.
Oznámení o výsledcích veřejné soutěže proběhne, to je i v případě odmítnutí všech návrhů, ve lhůtě do
1. května 2022.
Závěrečná ustanovení:
Vyhlašov atel soutěže je oprávněn veřejnou soutěž i bez uvedení důvodu kdykoliv zrušit.
Soutěžící svou účastí ve veřejné soutěži udělují souhlas s prezentací svých náv rhů, které odeslali do
soutěže, v časopisu SOKOL, VZLET, na webových stránkách České obce sokolské a na webových stránkách
sokolské župy Jana Podlipného.
Licenční smlouva pro užití autorského díla
uzavřená dle ustanovení § 2358 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění mezi
Sokolská župa Jana Podlipného, pobočný spolek, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. L 27776
se sídlem Vršovické náměstí 111/2, Praha 10, Vršov ice, PSČ 101 00,
IČ: 452 49 571
Zastoupený: br. Luďkem Pokorným, starostou župy
dále jen „nabyvatel“
9
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a
Jméno a příjmení: ………………………
datum narození: …………………………
bytem: ……………………………………
dále jen „autor“

I. Předmět licence
1.1 Autor vytvořil návrh odznaku v rámci veřejné výtvarné soutěže vyhlášené nabyvatelem u příležitosti
výročí Památného dne Sokolstva, který je uveden v nedílné příloze této licenční smlouvy (dále jen „Dílo“).
1.2 Dílo je předmětem ochrany autorského práv a ve smyslu ustanov ení § 2 zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon v platném znění (dále jen „autorský zákon“).
1.3 Autorem Díla a primárním nositelem autorských práv je ve smyslu § 5 autorského zákona autor.
1.4 Dílo bylo autorem v ytvořeno jako soutěžní dílo na objednáv ku nabyvatele v e smyslu ustanov ení
§ 61 autorského zákona;
1.5 Způsob a rozsah užití Díla je sjednán v této smlouvě a autor není oprávněn Dílo užít ani poskytnout
licenci jinému.
II. Licence
1.1. Autor poskytuje touto smlouv ou Nabyv ateli výhradní licenci k užití Díla.
1.2..Licence je poskytována v následujícím rozsahu:
a. časový rozsah: na celou dobu trvání majetkových práv autorských k Dílu;
b. teritoriálního rozsah: neomezený;
c . množstevní rozsah: neomezený;
d. ke v šem známým způsobům užití Díla;
1.3. Autor bere na v ědomí, že nabyv atel užije Dílo podle sv ého uvážení, zejména pak k realizaci
odznaku za účelem prezentace sokolského hnutí, jeho aktivit, vlastností a historie. Nabyvatel není povinen
v rámci realizace Díla jako odznaku uvést jméno a příjmení autora.
1.4. Nabyvatel je oprávněn do Díla či jeho jednotlivých částí zasahovat, upravovat je či jinak měnit.
Je oprávněn Dílo spojit s jiným dílem, případně zařadit do díla souborného.
1.5. Nabyvatel není povinen licenci využít a autor pro takový případ prohlašuje, že tím nebudou nepříznivě
dotčeny jeho oprávněné zájmy.
1.6. Licence se poskytuje jako výhradní. Autor není opráv něn poskytnout licenci další, třetí osobě
a sám je pov inen zdržet se výkonu práva užít dílo všemi způsoby, k nimž udělil licenci nabyv ateli.
1.7. Nabyvatel je oprávněn poskytnout práva z licence zcela nebo zčásti třetí osobě, a to jak poskytnutím
podlicence tak postoupením licence. O takovém poskytnutí práv a o osobě jejich nabyvatele není Nabyv atel
povinen informovat Autora.
1.8
Autor uděluje Nabyvateli svolení ke zveřejnění Díla.
1.9
Bez ohledu na výše uvedené licenční ujednání je Autor oprávněn Dílo užít pro účely prezentace
vlastní práce, avšak není oprávněn Dílo zveřejnit předtím, než bude zveřejněno ze strany Nabyvatele.
1.10
Licenční oprávnění poskytnuté Nabyvateli dle tohoto článku přechází na Nabyvatele okamžikem
uzavření této smlouvy.
1.11
Licence je poskytov ána bezúplatně.

III. Závěrečná ustanovení
(1) Tato licenční smlouv a je platná i účinná dnem jejího uzavření.
(2) Nedílnou přílohou této licenční smlouvy je zobrazení díla.
(3) Tato smlouva byla sepsána podle prav é a svobodné vůle smluv ních stran, tomu na důkaz jejich
podpisy.
V Praze dne…………………….
V Praze dne…………………….
……………………………………..
Nabyvatel: Župa Jana Podlipného zastoupená …

VZLET

………………………………..
Autor:
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AkTUALITY z našich jednot
dáša banszeloVá ze sokola VršoVice se stala trenérkou roku
Každoročně Městská část Praha 10 oceňuje trenéry
dětí a mládeže, kteří působí na Praze 10. Mohou
se věnovat profesionálním i poloprofesionálním uskupením.
Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity v letošním
roce ocenil šest trenérů a trenérek z Prahy 10. Jsou
to Kateřina Krajčov á a Jan Fiala (T.J. Astra Zahradní
Město - badminton), Karel Trpka (SK Slav ia Praha –
skoky do vody), Antonín Pokorný (T.J. Lokomotiva Vršovice
– házená), Michal Jedlička (Florbalová škola Bohemians)
a Dagmar Banszelov á (T.J. Sokol Vršovice – judo).
S vršovickou trenérkou vyšel v květnu rozhovor ve zpravodaji
Městské části Prahy 10. Část tohoto rozhovoru po redakční
úprav ě otiskujeme i zde.
Jakou tradici má judo ve Vršovicích?
Historie zdejšího juda se začala psát už v roce 1938,
takže trvá přes osmdesát let. Po obdobích s proměnlivou
úspěšností se oddíl postupně od devadesátých let vypracoval
nejlepší v Česku. Velký důraz v tom hraje výchova dětí
a mládeže. V minulosti ti šikovní odcházeli v dorosteneckém
věku do střediska VŠ Praha, ale v roce 1992 u nás vznikla
Sportovní základna mládeže České obce sokolské, kam
jsem nastoupila jako prof esionální trenér. Začali jsme
připrav ovat skutečné záv odníky, až jsme v roce 2001
v yhráli mistrovstv í republiky družstev starších žáků.
Přemluvila jsem dlouholetého reprezentačního trenéra
Zdeňka Kasíka, aby si je přebral, a zůstali u nás. Jaromír
Ježek potom v roce 2008 jako první zdejší judista startoval
na olympijských hrách a o tři roky později v ybojoval
jako první český judista v dějinách bronz na mistrovství
Evropy. V roce 2012 ho na olympiádu doprovodil další
člen oddílu Jaromír Musil. Naše mužské družstvo vyhrálo
dvakrát domácí Extraligu, ženy získaly titul dokonce
šestnáctkrát. Přesto jsme zůstali oddílem, který si nekupuje
drahé posily a cizince, ale raději pečuje o vlastní odchovance
a buduje dobrou sportovní partu.
Jak jste se k judu dostala vy?
Asi od čtyř do osmi let jsem dělala balet, ale pak
už mě to nebavilo. V devíti mě šel táta přihlásit na Slavii
na atletiku, ale brali děti až od jedenácti let. Našel
tam ale lísteček s náborem na judo, tak se mě doma
zeptal, jestli se nechci přihlásit. Odpov ěděla jsem,
že vůbec nevím, co to je, a on na to, že s ním za nějaký
čas budu umět mrsknout pod topení. Tak jsem souhlasila.
Dost jsem se pak snažila, brala jsem to zodpov ědně,
takže v patnácti už jsem získávala medaile na mistrovství
republiky a o rok později jsem se dostala do juniorské
reprezentace. Vyhrála jsem mezinárodní turnaj v Polsku
a s družstvem žen obsadila 5. místo na mistrovství Evropy
ve Vídni. Později jsem se účastnila i veteránských soutěží.
Váš přechod k trenéřině byl přirozený?
Už když jsem se vracela z reprezentačních soustředění,
nechávali mě trenéři, abych předávala dál, co jsem tam
pochytila. Po maturitě jsem byla dva roky na Tělovýchovné
škole na Strahov ě, kterou ale po rev oluci zrušili. Tak
jsem pracovala jako masérka na gymnáziu Nad Štolou,
kde byla judistická základna, a po dvou letech v znikla
u nás v e Vršov icích základna mládeže, pro kterou
se hledali trenéři. Proto jsem se vydala cestou dálkového
studia oboru metodika a trenérstv í na Fakultě tělesné výchovy a sportu. V té nov é době nav íc skoro
v šichni trenéři odešli podnikat, takže jsem tady zůstala skoro sama. Se sv ými nadanými sv ěřenci jsem
to pak dotáhla až k dvouletému působení v e f unkci reprezentační trenérky dorostenců. Po mateřské
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jsem se vrátila k dětem a věnuji se kurzům pro nejmenší, přípravce a žákům. Organizuji nábory a pomáhám
dalším dv ěma trenérkám, manželov i, který v ede příprav ku, a naplno trénuji mláďata, tedy malé judisty
v e věku 9–11 let, kterých je asi 35. Mám hodně silný ročník 2011, kde jsou moc šikovní borci.
Jaká vlastnost je v judu nejdůležitější?
Důležité je úplně všechno. Judo je velice dobrá průprava pro jakýkoliv sport, protože začínáme základní
gymnastikou, děti se musejí naučit kotouly, hv ězdy, přemety, stojky a potom pády. I kdyby zvládli je n
ty pády, tak jim to bude v životě užitečné, protože spadnout šikovně se vždycky hodí. Mnozí rodiče už mi
říkali, že viděli svoje dítě, jak odněkud hrůzostrašně letí, ale nakonec se automaticky obratně skul ilo,
a kromě odřenin se mu nic nestalo. Pády jako dov ednost by se měly učit i v e škole. Nesmírně důležitá
je také hlava. Náš sport v yniká rychlostí, judista se musí rozhodov at v setinkách vteřiny. Když zavá há,
tak už dobrý chv at neudělá a soupeř toho může využít v e sv ůj prospěch. Zápasy se často prohráv ají
na konci, kdy je chcete mermomocí ukončit, ale v e zbrklosti uděláte chybné rozhodnutí, kv ůli kterému
prohrajete. Je však stále těžší něco v ymyslet, protože v šechny zápasy se dnes natáčejí a jsou přístupné
na internetu, takže soupeři se na vás mohou speciálně připravit. A současní judisté oproti dřívějšku musejí
vynikat opravdu velkou silou.
Co vám při trénování dělá největší radost?
Když se děti snaží na tréninku i na závodech. Všem bych vždy přála vítězství. Vidět ty nadšené dětské
oči je k nezaplacení. Důležitá je i zpětná odezv a z jejich strany, nebo když rodiče ocení, že se jim
věnuji.
Proč je pro vás judo sportem číslo jedna?
Judo rozvíjí všechny pohybové schopnosti a dovednosti a zároveň i myšlení. Na základě japonské filozofie
tohoto sportu se děti učí úctě k soupeři. Mnohé z nich sem přicházejí trochu agresiv nější a tím, že musejí
bojov at podle prav idel, se zklidní. Naopak bojácné dítě se v našem kolektiv u naučí lépe komunikovat
s ostatními. Ze spousty dětí nebudou špičkov í záv odníci, ale judistická výchova jim pomůže, zlepší
se hodně v koordinaci pohybů. Podle některých odborných názorů je judo nejvhodnějším sportem pro děti
do 12 let.
převzato z oficiálního měsíčníku městské části PRAHA 10 a redakčně upraveno

iii. sPanilá jízda sokolů ku Příležitosti Památného dne sokolstVa
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slaVnostní setkání občanů u Památníku odboje 27. kVětna 2021
Přemýšlel jsem, jak tuto akci nazv at. Pietní, to jsem zamítl, v ždyť to byla bojov á akce, útok dvou
československých výsadkářů na německého důstojníka. Na důstojníka armády Velkoněmecké říše, které
prezident Beneš v červnu 1939 na Československé výstavě v New Yorku vyhlásil válku. Československo
bylo prvním státem, který vyhlásil válku.
Letos uplynulo 79 let od tohoto útoku Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. Ten na následky zranění zemřel. Jeho smrt následovala krvavá pomsta. Bylo vyhlášeno
II. stanné právo, v jehož průběhu byla zlikvidována značná část české inteligence. Tento čin československého
odboje byl argumentem, kterým prezident Beneš dosáhl stažení podpisů Anglie a Francie pod Mnichovskou
dohodou. Následovalo stažení podpisů pod Vídeňskou arbitráží, byly obnoveny předválečné hranice Československa.
Od seskoku 29. prosince1941 byli parašutisté podporov ání sokolskou odbojovou organizací Jindra.
Na tomto setkání byli se župním praporem. zástupci Sokolské župy Jana Podlipného K dobré atmosféře
přispěli „skotští“ dudáci v sukních. Setkání zahájil starosta MČ Prahy 8, pan Ondřej Gros. Ve stručnosti
připomenul význam této akce. Usiluje, aby 27. květen byl prohlášen za Památný den České republiky.
Přivítal vzácné hosty, jimž předal slov o.
Prv ní promluv il pan Rastislav Káčer, v elv yslanec Slovenské republiky. Připomenul Jozefa Gabčíka,
Čechoslováka. Za sv obodu bojovali společně Češi se Slováky. Jako druhá promluv ila paní Lucy Hughes,
zástupkyně v elvyslance Spojeného králov ství. Projev přednesla v ýbornou češtinou, i český přízvuk se jí
podařil. Projevy zakončila paní místostarostka Vladimíra Ludková pozváním přítomných na příští setkání
příští setkání, které bude 80. výročím Anthropoidu.
Následovalo kladení věnců. Sestry Holanová a Brandová se připojily položením květin. Celé setkání
bylo zakončeno hymnami českou, slovenskou a Spojeného království. Petr Čížkovský s župním praporem
v zbudil v elký zájem přítomných reportérů. Naší účastí jsme důstojně připomenuli v ýznam Sokola v této
akci. Bohužel, nikdo z řečníků nepominutelnou pomoc sokolů nezmínil, pouze hovořili o statečnosti našich
spoluobčanů. Tu dobu jsem prožil, v ím, co to bylo. V tunelu tma, na jeho konci ani to nejmenší světé lko
konce války, a přesto do toho v šichni šli, i když v ěděli, co je čeká.
Je to pro Sokol v elká výzva připravit se na důstojné jubilejní setkání v příštím roce!

Otakar Mach, T.J. Sokol Prosek, foto: Mgr. Šálek, ÚMČ Praha 8

Příměstský sPortoVní tábor V t.j. sokol dubeč
Nenechte Vaše děti zahálet samotné doma! Na sportovním přímstském táboře se naučí mnoho nového
a zase budou o něco šikovnější. Děti si vyzkouší a zahrají tenis, stolní tenis, gymnastiku, atletiku, basketbal,
fotbal, přehazovanou, v olejbal, molkky, petangue… Pokud by v šichni měli kolo, tak bychom za dobrého
počasí udělali cyklovýlet na koupaliště.
Kde: Areál Sokola Dubeč
Termíny: 12-16. 7. 2021 a 2.-6. 8. 2021
Kontakt: richard.walter@sokoldubec.cz, 724-689-015
Přihláška: http://tabor.sokoldubec.cz/prihlaska/
13
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Pozemkářka laciná se Prosazuje V nejlePší soutěži sVěta
Český pozemní hokej má svou
zástupkyni také v nejlepší lize
světa, nizozemské Hoofdklasse.
Kateřina Laciná (odchovankyně
T.J. Sokol Kbely) nastoupila
do všech utkání v sezoně. V dresu
Larenu vyniká i díky své pracovitosti
na hrací ploše.
Laciná odehrála v nejlepší lize
světa všech dvaadvacet zápasů,
střelecky se prosadila jednou.
„Je tam největší koncentrace
nejlepších hráček na světě,“
poodkrývá česká hráčka.
Fyzická připrav enost je při
rychlém tempu utkání v elmi
důležitá. „Měla jsem výhodu,
že před (podzimním) odjezdem do Nizozemska jsem trénovala s národním týmem. Od samého začátku
jsem neměla problém držet krok,“ v zpomíná na svůj start v Nizozemsku.
Stala se dokonce nejv ytěžovanější hráčkou týmu. „Průměrně jsem za zápas naběhala kolem deseti
kilometrů,“ říká.
Převzato z: https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/prosazuje-se-v-nejlepsi-soutezi-sveta-nemam-problem-drzet-krok-rika-pozemkarkalacina/609c1eb7d60dfef4a49a78ae a z https://www.facebook.com/pg/ph.kbely/posts/

moVe week
V pondělí 31. 5. 2021 uspořádala sportovní v šestrannost Sokola Praha Vršov ice sportovní odpoledne
pod názvem Buď Fit. Počasí se v ydařilo, a tak si děti soutěže užily. Prv ní část byla určena pro děti
předškolního věku, po nich následovali školáci. U nich jsme využili i některé disciplíny odznaku zdatnosti.
Všichni záv odníci si odnesli účastnický diplom a drobnou odměnu. Velký dík patří ZŠ U Roháčov ých
kasáren, že nám umožnila v yužít jejich hřiště.

Dana Fischerová, Náčelnice Sokola Praha Vršovice

VZLET
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Kdo jsme: 3. největší házenkářský oddíl v ČR, zastoupení
ve všech věkových kategoriích; trenéři s licencí; kluci
i holky 6 - 19 let hrající 1. a 2. ligu; muži i ženy
jsou účastníky 1. ligy; oddíl vychovává i licencované
rozhodčí.

nábor do VolejbaloVé PříPraVky
V t.j. sokol Praha VršoVice
Do naší volejbalové přípravky (ročník 2012,
2013) hledáme šikovné holky a kluky, které baví sport
a míč. Vyzkoušíš si náš trénink a pak se rozhodneš.
Nábor probíhá každé úterý (v červnu 2021) od 17.45
do 18.00 na venkovním volej balovém ku rtu
T J Sokol Praha Vršovice, Sportovní 3, Praha 10
(nad fotbalovým hřištěm Bohemians). Kontakt na trenéry:
Jana, 721361301, email: volejbal.vrsovice@gmail.com
převzazo z: https://volejbal-vrsovice.estranky.cz/clanky/
aktuality/nabor-do-volejbalove-pripravky.html

florbalisti z t.j. sokol Praha
králoVské Vinohrady budou noVě
součástí nejVyšší juniorské ligy!

Pokud nemáš Instagram a chtěl bys také sdílet
selfíčka svých plyšových kamarádů, můžeš fotografii
zaslat prostřednictvím následujícího formuláře na https:/
/www.sokolprosek.cz/aktualni-informace/, kde je třeba
najít článek outdoorová hra Najdi slona
převzato z:https://www.sokolprosek.cz/aktualni-informace/
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Vedení v inohradského florbalu se rozhodlo pro
nadcházející ročník přihlásit juniorský tým do nejvyšší
soutěže! Jde o důležitý krok, který by měl přispět
k naplnění ambicí a cílů SKV. Mladí sokolov é tak
budou mít možnost konfrontovat se s dalšími kvalitními
celky na tuzemské f lorbalov é scéně. A prof itovat
z toho může jednoznačně i mužský A tým.
„Přihlášení juniorské nejvyšší ligy je pro nás prioritou.
Chceme zajistit co nejlepší herní vytížení v tomto
kritickém věku a zlepšit připravenost hráčů pro přechod
do mužského týmu,“ vysvětlil rozhodnutí stát se součástí
CE ligy juniorů Boleslav Kytka, sportovní ředitel SKV.
„Pro klub a hlav ně pro superligov ý A tým je to
dobrá zpráv a a další správ ný krok, který nav azuje
na nové dlouhodobé cíle oddílu.
Převzato z: https://www.skvflorbal.cz/clanek/1871vinohrady_budou_nove_soucasti_nejvyssi_juniorske_ligy a
redakčně zkráceno
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SoUTĚŽ
V minulém čísle Vzletu jsme uveřejnili soutěž pro malé sokolíky. Úkolem bylo v ymalovat obrázek
a také správně vybarvit sokolský znak. Autorem omalovánky je Johana Seemanová. Dohromady do redakce
přišlo mnoho obrázků. Ty se správ ně vybarveným sokolským logem, které přišly do neděle 13. 6., jsou
otištěny v tomto čísle Vzletu. Všechny obrázky (ty otištěné i všechny další) jsou shromážděny v dokumentu
na webu naší župy.
Děkujeme všem malým sokolům a sokolkám, kteří se zapojili!
NAZDAR!

Agáta Holánová - 9 let - T.J. Sokol Praha Vršovice

Veronika Boušková - 10 let - T.J. Sokol Praha Vršovice
VZLET

Karolína Boušková - 8 let - T.J. Sokol Praha Vršovice
16
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Sára Kulhánková - 10 let - T.J. Sokol Praha Vršovice

Matěj Šťovíček - 7 let - T.J. Sokol Praha Staré Město
17
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Magdalena Šuranová - 8 let - T.J. Sokol Praha Staré Město

Eva Rücková - 10 let - T.J. Sokol Praha Staré Město
VZLET

18

VZLET - ČASOPIS SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO

Jsme moc rádi, že i dospělí sokolové a sokolky se nebáli vrátit do dětských let a vzít do rukou pastelky.
Mimochodem, i tento sokolský znak je barevně vyřešen správně! V této podobě ho můžete vidět třeba na
bíle dámské košili, která je součástí tradičního sokolského kroje nebo na některých sokolov nách.

Věra Čížkovská - 64 let - T.J. Sokol Praha Staré Město
Fotíte rádi? Nebo se Vám, třeba i náhodou,
podařilo během uplynulého roku zachytit něco
mimořádného? Tak právě pro vás je soutěž, kterou
vyhlásila Komise vzdělavatelského odboru ČOS
pro práci s mládeží a seniory. Pošlete jí sv é
nejpovedenější snímky. Ty nejlepší se mohou těšit
na zajímavé ceny. Chceme tak nabídnout aktivitu,
která vás bude bav it a zároveň vám dá možnost
seberealizace i v této nelehké době.
Foto soutěž „Sokolové v době covidové"
probíhá od 1. května do 30. června 2021. Jedná
se o soutěž jednotliv ců. Po dobu trv ání soutěže
můžete fotografie posílat průběžně, každý účastník
maximálně 3 snímky, všechny doplněné o krátký
popis. Přijímáme i snímky zhotovené před tímto
obdobím, tj. z celé doby covidové. Soutěžit můžete
hned v několika kategoriích a tématech. (Účastníci
mladší 18 let musejí doložit souhlas zákonného
zástupce, viz přihláška níže).
Soutěží se v kategoriích děti do 10 let, mládež
10-18 let, dospělí do 60 let a senioři nad 60
let. T émata jsou Sokolové doma, Sokolové venku a Sokolové na zajímavém místě v blízkém
okolí. Přihláška do soutěže: https://docs.google.com/forms/d/1q40sIRo4BIclEJyUEO_orV0NM7HuLUYGwq5vV0tIzHw/
v iewf orm?edit_requested=true. Své příspěv ky v elektronické verzi zasílejte souběžně na následující
e-mailov é adresy: marie.brunerova@seznam.cz a kbyrouti@sokol.eu do 30. června 2021. Slav nostní
vyhlášení vítězů a výstava fotografií proběhne při vhodné vzdělavatelské příležitosti během podzimu 2021.
Převzato z: https://www.sokol.eu/aktualita/zapojte-se-do-fotograficke-souteze a redakčně upraveno
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sokolská osmisměrka
V tomto čísle Vám přinášíme osmisměrku, jejímž autorem je Ivo Antušek. Nejdříve odpovězte na otázky
se sokolskou tematikou. Odpověď (jedno až tři slov a) je práv ě tím, co se ukrýv á v osmisměrce – pusťt e
se tedy do hledání a škrtnutím písmen v políčkách označte hledané slov o. Řešení nám zašlete na email
zahradkar@inbox.ru s předmětem VZLET – OSMISMĚRKA nejpozději do 31. srpna 2021. Uveďte jméno,
příjmení, jednotu, odpov ědi na otázky a přidejte naskenov anou nebo v yf ocenou osmisměrku. Správné
odpovědi budou slosovány a výherce obdrží malý dárek. Jméno výherce a správ né odpov ědi se dozvíte
v dalším čísle Vzletu a také na župním YouTube kanálu Sokolská župa Jana Podlipného.

otázky
1. Největší sokolovna na světě
2. Název turistického oddílu
v T.J. Sokol Libeň
3. Název divadélka v T.J. Sokol
Hostivař
4. Příjmení prvního starosty
naší obnovené župy v roce
1991
5. Název volejbalového turnaje
každoročně konaného v T.J.
Sokol Satalice
6. Název cimbálové muziky
v T.J. Sokol Praha Vršovice
7. Název oddílu mažoretek
v T.J. Sokol Vysočany
8. Příjmení významného župního náčelníka, zakladatele
sokolské rytmiky
9. Název sokolské projížďky
Prahou konané na Památný
den Sokolstva 8. 10., kterou
pořádá naše župa
10. Příjmení bývalého tajemníka naší župy, po kterém
je pojmenován Memoriál v T.J.
Sokol Praha Vršov ice
11. Název pravidelné rubriky
ve Vzletu Aktuality... (doplňte
tři slova)
12. Název jednoty naší župy,
která nemá vlastní sokolovnu
(uvádějte bez T.J.)
13. Název smíšeného pěveckého sboru při T.J. Sokol Praha
Královské Vinohrady
14. Jméno a příjmení zakladatele a prvního starosty T.J.
Sokol Vinoř, po kterém nese
od 2. 9. 2020 sokolovna jméno
15. Název našeho spolku založeného Miroslavem Tyršem
a Jindřichem Fügnerem v roce
1862

Třetí číslo časopisu VZLET v roce 2021 připravili a redakčně upravili z dostupných materiálů Anna Jagošová,
Ivo Antušek a Vladimír Šilhán. Spolupráce – autoři jednotlivých příspěvků.
Redakční rada: Anna Jagošová – vedoucí redaktorka, Ivo Antušek, Anna Holanová, Vladimír Richter a Vladimír Šilhán
Tisk: vlastní – Sokolská župa Jana Podlipného
Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 111/2, 101 20 Praha 10
e-mail: zpodlipneho@volny.cz, tel. : 271 742 775, 724 999 069.
Chcete se podílet na obsahu Vzletu? Své příspěvky, informace, fotografie, plakáty či další materiály posílejte na tyto adresy:
Anna Jagošová anickajagosova@centrum.cz nebo Ivo Antušek zahradkar@inbox.ru
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