Fakta o narození a původu Jiřího Potůčka, člena skupiny Silver A
Aufhofen je pozdně gotický zámek hrabat Sternebergů
v Jižních Tyrolích. Název dostal podle osady, kde se
1
nachází. Aufhofen spadal pod farnost Bruneck , který
bývá nesprávně uváděn jako místo narození Jiřího
Potůčka, člena skupiny Silver A, který zemřel 2.7.1942.
Také další, často nepřesné údaje
a na internetu bohužel opisované,
lze uvést na správnou míru díky
záznamu v matrice narozených
ve zmíněné farnosti. Snímek zápisu je zde vložen spíš jako ilustrační, pro nás je rozhodující
jeho obsah.

1919, 12. červen, v časné ranní hodině 6.00, dům č. 259, dítě Potuček Georg. Původ manželský,
2
3
pokřtil Andreas Bergmann, kooperátor, 13. června. 1919. Otec Alois Potuček, katolík, hraběcí sluha
4
v Auhofenu, narozený V Březině a tan zůstává . Matka Antonie Karlova, katolička, dcera Tomáše
5
a Barbory (rozumí se Karlových) narozená v obci Krise (Kříše ) a tam zůstávající. Rodiče byli oddáni
6
28. 4. 1908 , věk ženicha 35 let, nevěsty 27. Kmotr (Jiřího): Heinrich Simon (Jindřich Šimon?), drážní
7
úředník v městě Stupno , Čechy. Zastoupen porodní bábou Marií Paratscher.
Případní Jiřího sourozenci nejsou nikde uvedení. Pokus doložit, že byl Jiří jedináček, a to prohledáním matriky narozených v místě „trvalého pobytu“ rodičů by nepřinesl závazný výsledek. Také i jiné dítě by se totiž
dítě mohlo narodit jinde. Pokud Alois a Barbora Potůčkovi měli jen jediné dítě, zaujme nás okolnost, že se
Jiří narodil až 11 let po svatbě. Nabízí se úvaha, že šlechta zaměstnávala téměř výhradně svobodné osoby,
příp. oddané, ale bezdětné. Pak by hrála roli snaha neztratit službu. Musíme si však připomenout, že římskokatolická církev nepřipouští jakoukoliv antikoncepci. Ortodoxní věřící toto dodržují dodnes. Takže úvahy
stranou a jak je naším dobrým zvykem, svoji drobnou stať uzavřeme aspoň malou přehlednou tabulkou.
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Omyl č. 1 – často uváděné rodiště Bruneck nesouhlasí, hrad Bruneck není v Aufhofenu.
Omyl č. 2 – nikoliv Vilém (wikipedie, nebo Č. Kostelec na https://www.cervenykostelec.cz/clanek/jiri-potucek)
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Omyl č. 3 – „dienner“ není totéž, co komorník (kammerdiener), tuto vyšší pozici by farář zapsal, stejně tak u matky „komorné“ by bylo
zapsáno „fraudienner“. Chybný údaj „komorník a komorná“ je rovněž ve wikipedii.
4
Rozumí se „tam příslušející“
5
Část obce Břasy v okrese Rokycany
6
Pravděpodobně v Březině, spadající do farnosti Zbiroh
7
Část obce Břasy v okrese Rokycany
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