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Jan Štokr, Plamen naděje - pietní akt Praha - Kobylisy, 30.6.2020

ZPRAVODAJ
Milé sestry a bratři, vážení členové,
bohužel opět vydáváme rozšířené “koronačíslo”, abychom Vás potěšili v této nelehké době a vyjádřili Vám na dálku podporu.
Věříme, že tato nestandardní doba brzy skončí a v roce 2021 bude řada příležitostí Vás vidět, obejmout a strávit společný čas.
Opatrujte se! Pokud byste cítili, že Vám můžeme být jakkoliv nápomocní, prosím neváhejte se na nás obrátit.
Gabriela & Petr & David
Republikový výbor Spolku odboje
***
Dovolte v následujících stránkách malé ohlédnutí za aktivitami
Spolku odboje za poslední půlrok

11. listopad * Den válečných veteránů!
Nezapomeňte zapálit svíčku za všechny oběti válečných konfliktů.
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VRACÍME SE K VÝROČÍ OSVOBOZENÍ A ÚČTOVÁNÍ
V letošním roce jsme vzpomínali na dobu
před 75 lety. Rok 1945 byl rokem,
kdy skončila nejkrvavější válka v historii, a
lidé doufali, že přišla doba svobody a
spravedlnosti. Spravedlnost vždy znamenala také účtování. Zasloužené odměnění hrdinů a odsouzení viníků a zrádců.
Bohužel, nebylo to tak, že by činy lidí byly
váženy a pak spravedlivě hodnoceny. Bylo
velké množství lidí statečných, kteří tváří
v tvář krutosti okupantů neselhali, ale pomáhali, případně se přímo odboje zúčastnili a přesto se na ně po válce buď zapomnělo, nebo dokonce museli čelit obviněním, které vznesli jejich sousedé a známí ze
závisti, či jen proto, aby kryli svá vlastní
provinění. Jiní se v poslední chvíli stávali
samozvanými mstiteli a bojovníky za svobodu.
Samozřejmě, že bylo i řádné soudní posuzování skutků těch, kteří se v době nesvobody propůjčili ke spolupráci s okupanty. A
tak některé obrázky z Jičína
v letech 1945 a 1946 připomínají poválečné účtování.
Připojuji několik obrázků z té
doby, které byly zapůjčeny
Státním oblastním archivem
v Jičíně.
Vilém Hofman,
Spolek odboje, ZO Jičín
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POMNÍK RUDOARMĚJCŮ NA POTEPLÍ

Stalo se již tradicí, že každý rok navštívíme
hrob Rudoarmějců na Poteplí za účelem
pracovní brigády. Rok co rok nás překvapí
místo zarostlé vzrostlou trávou a keřovými
nálety. Nejinak tomu bylo i v letošním roce
ovšem s jedním zásadním rozdílem. Pracovní brigáda se totiž uskutečnila bez přítomnosti členů a příznivců Spolku.
Vzhledem k situaci s pandemií COVIDu se
pracovní brigáda uskutečnila jen v úzkém
kruhu ve složení: předsedkyně Spolku Gábina Havlůjová a její dvě ratolesti Klárka a
Martínek a za přítomnosti Moniky Šnajdrové
a Petra Hroníka. Na každé letošní akci, kde
jste chyběli vy, členové Spolku jsme si uvědomovali, jak moc nám všichni chybíte.
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V letošním roce jsme na Poteplí udělali jen základní údržbu sestávající se z vysekání náletových křovin, posekání vzrostlé trávy a vytrhání plevele z hrobového místa. Ke jmenovkám Rudoarmějců jsme připevnili věnečky a
umístili svíčky. Při další návštěvě jsme do prostoru hrobového místa tak jako každoročně
vysypali několik pytlů mulčovací kůry, která
přes sezónu zabrání masivnímu prorůstání
plevele.
A na samotný závěr děkujeme pomocníkům
Klárce a Martínkovi bez jejichž pomoci bychom to nedali… :-)
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PRACOVNÍ BRIGÁDA 2020
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PŘIPOMENUTÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Ano, tak přesně takhle to začalo… Připomenutí ukončení 2. světové války se na Kladně
uskutečnilo i letos. Tentokrát bez společného
setkání členů spolku a členů spřátelených organizací. Dva hlavní věnce a na tři desítky
meších věnců a věnečků. Hlavní věnec jsme
položili na kladenském hřbitově za účasti primátora města Kladna a za účasti starosty Sokolské župy Budečské. Druhý věnec jsme položili na Městském Sletišti u Tyršova pomníku.
Po položení dvou hlavních věnců nastává
vždy okamžik, kdy společně nasedáme do autobusu a po předem naplánované trase klademe věnce a věnečky po území města Kladna.
Letos však nebyli ani členové, ani autobus a
vše začalo přesně tak jak vidíte na první fotStránka 6

ce. Ano, začalo to úsměvem, ovšem v závěru
kladení posledních věnců byli předsedkyně a
místopředseda Spolku hodně unavení. Přeci jen
zvládnout položit na tři desítky věnců a věnečků za jedno odpoledne dá zabrat.
Shodli jsme se, že když máme autobus plný členů a jezdíme po Kladně, vždy si hezky s členy
popovídáme. Tentokrát však bez členů jsme měli možnost lépe prověřit jednotlivá místa a udělat si poznámky na co je třeba zaměřit naši pozornost při úpravě pietních míst. Většina pomníků a pamětních desek je v pořádku, najdou se
však i ty, které se budou muset upravit ať již
prostřednictvím pracovních brigád případně s
podporou města.
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DEN VÍTĚZSTVÍ
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PLAMEN NADĚJE - KOBYLISY
Kobyliská střelnice 30.6.2020 v 19:30h.
Připomeněli jsme si společně s pozůstalými
popravených vlastenců popravu 71 vlastenců. Historik Petr Blažek přečetl jména a
věk zavražděných hrdinů odboje a příbuzní zapalovali svíčku. Pietní akt, který neměl
obdoby a pro účastníky znamenal nezapomenutelný zážitek jsme zorganizovali za
podpory Odboru pro válečné veterány
společně s Čestnou stráží Armády ČR a
spolkem Mašínův statek - Památník tří odbojů. Hlavní projev pronesl spisovatel a řešitel nakladatelství ACADEMIA pan Jiří Padevět. Váženým hostem byla paní Zdena
Mašínová, která na otočku absolvovala

cestu z Olomouce. Česká televize přímo z pietního aktu přenášela živý vstup do hlavních
večerních zpráv. Aktu se zúčastnil i velitel
Vzdušných sil gen. Petr Hromek a ředitel Odboru pro válečné veterány plk. Karel Vávra.
Po zhodnocení pietního setkání jsme se rozhodli proto zaregistrovat webové stránky www.Kobylisy80.cz a 80.výročí Heydrichiády a popravy našich hrdinů odboje připomeneme sérií pietních aktů v prostoru střelnice společně s příbuznými popravených. Brzy
budou následovat informace, jakým způsobem budeme vyhledávat pozůstalé.
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75. VÝROČÍ NÁVRATU LETCŮ RAF

Dovolujeme si zde uveřejnit text pana Pavla Šmidrkala, který velmi výstižně popsal
společné setkání na pražské Ruzyni u příležitosti 75. výročí návratu našich letců RAF
zpět do vlasti. Na organizaci pietního aktu
se i v letošním roce podíleli Klub generálů
ČR, Společnost patriotů Slaného a Spolek
odboje.
Ještě v srpnu 2019 byl v Ruzyni u památníku
věnovaném příslušníkům československých perutí RAF přítomen starosta Prahy 6 Ondřej
Kolář a moudře promlouval ke shromáždění
vzácných osob. Tak jako naši západní letci
nežili v srpnu roku 1945 při svém návratu do
vytoužené vlasti ve zlých předtuchách o své
budoucnosti, tak před rokem nikdo z přítomných netušil, že za pár měsíců zavelí zášť a
rozproudí se nenávist k rudoarmějcům, která
smete pomník jejich velitele, maršála Koněva,
symbol díků osvoboditelům.
A letos moderátor důstojného odpoledne na
letišti v Ruzyni hned v úvodu pietního aktu
prohlásil, že v zemi, kde se likvidují pomníky,
je nejisté, zda uchráníme ten, který právě
slaví páté výročí svého zbudování. Žádný z
představitelů Prahy 6 nebyl přítomen, správně asi vytušili, že by nebyli vítáni, v tomto
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směru si zanotovali s Hradem, který také
žádného zástupce nevyslal. Nevadilo to nikomu, ani trochu.
Kladení věnců a kytic v tom parném odpoledni bylo nekonečné, jako jsou nekonečné
výšiny, ve kterých naši rytíři nebes před více
než 75 lety operovali, aby nakonec rozdrtili
nacistickou nestvůru a sami pak pykali v žalářích za odvahu bojovat. Tolik generálů,
aktivních i ve výslužbě, předsedů občanských spolků a sdružení, starostů a členů Senátu Parlamentu ČR se pohromadě při takové příležitosti jen tak nesdruží. Jejich projevy byly historicky věcné, vzepětí slov citově
podbarvené, poučné i varovné, doplněné
sborovým zpěvem a hrou dudácké skupiny,
které pohnalo i tvrdé povahy k dojetí.
Pět let důstojného života slavil letecký pomník v Ruzyni, zatímco jiný pomník jen o pár
kilometrů dál je v troskách. A tak znovu, jako v padesátých letech po válce, rozdělili
jsme vítězné vojáky na ty chtěné a na ty nežádoucí.
To je zlé znamení pro budoucnost.
Text: Pavel Šmidrkal
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LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

Za spolek Klub generálů ČR položili
věnec generálové Jiří Martinek a
Josef Prokeš

Za město Slaný promluvil starosta
města Slaného Martin Hrabánek
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MAŠÍNŮV STATEK DOSTÁVÁ NOVOU TVÁŘ
Dne 26. srpna 2020 jsem se zúčastnila pietního i slavnostního aktu v Lošanech, kde jsou
pozůstatky statku rodiny gen. Josefa Mašína.
Proběhla zde celodenní akce, kterou organizačně zabezpečoval “Mašínův statek - Památník tří odbojů”.
Nejprve se účastníci piety setkali na místním
hřbitově, u pomníku rodiny Mašínů, kam paní
Zdena uložila symbolicky prsť z Ďáblického
hřbitova, kde jsou pravděpodobně v jednom
z hromadných hrobů uloženy ostatky její maminky.
Po působivém aktu jsme položili věnec u pomníku gen. Josefa Mašína, který se nachází
hned vedle vstupní brány do statku. Právě v
den konání akce by měl narozeniny.
Zásadní program začal ihned poté a to slavnostním sazením moruše, nebolí symbolického
“položení základního kamene” v rodném
statku rodiny Mašínů. Upřímně se musím přiznat, že jsem poprvé viděla vizualizaci Památníku tří odbojů, byla jsem v šoku a skeptická k celkovému vyznění. Samozřejmě jsem
respektovala důvěru do pana architekta Tomáše Hradečného vloženou zejména paní
Zdeňku Mašínovou a dále jsem neprezentovala svůj poměrně konzervativně tradicionalistický přístup. Při srpnové návštěvě Mašínova statku jsem však byla dojatá. Zasáhla mě
ta čistota a klid a zároveň bezmoc, která na
mě osamocenou v prostoru padla.
Měla jsem sebou svou dceru (10let) a rovněž
pro ní byl tento den nezapomenutelný. Nejprve úplně vyřízená mě objala po návštěvě
hřbitova, kdy jsme zcela mlčky a dlouze pozorovaly paní Mašínovou před hrobkou. Až
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tady se jí některé souvislosti spojily - v autě
často slyšela z mého výběru písničku “Když
v Praze první jarní den naposledy zasněží”..a tak jména Balabán - Mašín - Morávek
jsou jí velmi známá.. Najednou si ale uvědomila, že to byl tatínek paní Mašínové a teď
tady vzpomínáme navíc i na maminku?! Paní
Zdena Mašínová je statečná, pozitivní a
svou křehkostí a zároveň bojovností je nám
vzorem. Jsem ráda, že nyní to sama vycítila
i má holčička.
Obrovský dík rovněž patří panu Jaroslavu
Čvancarovi a legendární kapele Taxmeni,
kteří bezplatně v odpoledních hodinách zahráli koncert na místním fotbalovém hřišti.
Diváky byli zejména členové vlasteneckých
spolků, ale rovněž účastníci orientačního běhu, jehož první ročník se zde v Lošanech konal. Vzpomínali jsme na naší pracovní brigádu, kdy jsme upozornili na alarmující stav
nejenom stavby ale rovněž přilehlého okolí.
Všem, kdo se tenkrát zúčastnilI, ještě jednou
děkujeme!
Text a foto G. Havlůjová
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Z LETNÍ NÁVŠTĚVY V LOŠANECH
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DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA ZO SLANÝ
V neděli 25. října 2020 s menším předstihem položil předseda slánské základní organizace našeho Spolku David Makara,
společně s rodinou, věnec na hřbitově ve
Slaném u příležitosti 102. výročí vzniku samostatného Československého státu.
Sami, nebo pouze v nejužším rodinném kruhu
po celý rok klademe věnce bez vás členů a
příznivců. Nejinak tomu bylo na Kladně a v
jiných základních organizací. Vaše zdraví je
nám nade vše a rozhodně vás nebudeme
vystavovat možné nákaze.
Věříme, že příští rok bude příznivější a
všichni se setkáme ve zdraví.
Držte se, jsme s vámi!
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DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Ve středu 28. října 2020 jsme také na Kladně
vzpomněli na 102. výročí vzniku samostatného Československého státu. Za kladenskou organizaci spolku položili věnec na Náměstí
Svobody a na kladenském hřbotově předseda
kladenské organizace Petr Hroník a člen výboru základní organizace Vladimír Carvan.
Statutární město Kladno reprezentovala paní
Lenka Růžková.
Bohužel díky vládním nařízením jsme se nemohli setkat ve větším počtu a stejně takl jsme
se nemohli setkat i s ostatními zástupci spolků
a organizací. A tak v průběhu dne se u po-
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mníku na Náměstí Svobody a na hřbitově
vystřídali zástupci Československé obce legionářské a Sokolské župy Budečské, kteří
položili květinové dary.
Už nyní víme, že ani na Den válečných veteránů se nebudeme moci společně zúčastnit a
tak, prosím, zapalte 11. listopadu každý doma svíčku za všechny oběti válečných konfliktů.
Text: P. Hroník
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KLADNO

Vladimír Carvan, člen výboru Základní organizace Kladno upravuje stuhy na věnci společně s paní Lenkou Růžkovou, která reprezentovala Statutární město Kladno za
nepřítomného primátora Mgr. Milana Volfa.
Foto: P. Hroník
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DOBRUŠKA NENÍ JEN F. L. VĚK
Dovolte, abych se s Vámi podělila o letní
nečekanou návštěvu skvěle expozice o vojenské geografii v Dobrušce. Pro návštěvě
naší členky Terezky Šindelové (roz. Jíchové)
v jejím letním sídle jsme zabrousily do místního muzea, kde se nám naskytla nejenom
zajímavá expozice ale setkala jsem se s
panem plk. v. v. Ing. Karel Vítkem, který se
mi věnoval a seznámil mě nejenom s historickými dokumenty týkajících se vojenské
geografie, ale rovněž jsme měli společné
téma - spolková činnost. Pan Ing. Vítek mě
seznámil s činností a okolnostmi vzniku
Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, který sdružuje zájemce o
vědecko-technický rozvoj a o vojenské zeměpisné, topografické, geografické a vojenské povětrnostní a hydrometeorologické
služby na území České a Slovenské republiky. Účelem činnosti Sdružení je průzkum a
shromažďování údajů a dokumentů o činnosti vojenské zeměpisné služby a vojenské
povětrnostní služby a jejich významných
pracovníků od r. 1918 do současnosti.
Vzhledem k celorepublikovému působení
má Sdružení ustanovenou organizační
strukturu, která má v současnosti vedle výboru Sdružení i čtyři regionální pobočky –
pro Prahu, Brno, Dobrušku a jižní a západní Čechy. Sdružení bylo založeno
20.10.2008.
Proč jsme s panem Ing. Vítkem zabředli do
zásadnějšího rozhovoru byla místnost v muzeu, která byla věnována hrdinovi druhého
odboje gen. J. Churavému. Vlastenci, kterého znám díky organizaci pietního aktu na
Kobyliské střelnici v letošním roce. I za něj
jsme zapalovali svíčku.. byl popraven stejně jako gen. Josef Mašín dne 30.6.1942.

Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu, který sídlí v Dobrušce od
30. června 2013 prezident republiky propůjčil čestný název „Generála Josefa Churavého". Před hlavní budovou úřadu je nádherný
pomník připomínající předválečného zástupce
velitele VZÚ, gen. J. Churavého. Odvážný
vlastenec zajistil se svými spolupracovníky
odvoz a ukrytí různých přístrojů, geografických podkladů a materiálů před německými
okupanty mimo objekt VZÚ. Za tuto činnost
byl v červenci 1940 odsouzen k trestu smrti
za velezradu a sabotáž. Odešel do ilegality
a zapojil se do činnosti odbojové organizace
Obrana národa, jejímž cílem bylo vybudování podzemní armády a v případě příznivých
okolností zahájit boj s německými okupanty.
Po zradě byl plk. Churavý zatčen gestapem
9. října 1941 a surově několik týdnů vyslýchán. Dne 30. června 1942 byl podruhé odsouzen k trestu smrti a ještě téhož dne na Kobyliské střelnici popraven.
Propůjčení čestného názvu „Generála Josefa
Churavého" vytváří kontinuitu mezi prvorepublikovým a poválečným VZÚ až k současnému VGHMÚř. Pro příslušníky úřadu je trvalou připomínkou k odpovědnému plnění úkolů
geografického zabezpečení obrany státu i
Aliance.
Chtěla bych touto cestou vyjádřit obrovský
dík za činnost a aktivity Sdružení, za kterým
je vidět nejenom mnoho práce, ale rovněž díky osobnímu nasazení členů i vztah, láska k
práci a vlastenectví. Zároveň chci poděkovat
za neuvěřitelnou trpělivost s mým synem při
prohlídce expozice panu průvodci.
Text a foto G. Havlůjová
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NÁVŠTĚVA MUZEA VOJENSKÉ GEOGRAFIE
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ROYAL GOLF CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Dne 13.září 2020 proběhl již 3.ročník golfového turnaje na počest letců RAF v Royal
Golf Clubu Mariánské lázně. 40 týmů po 4
členech se zúčastnilo tohoto specifického
turnaje. Úvodního slova se ujal náměstek
hejtmana Karlovarského kraje, který předal dále slovo dalším hostům. Mezi významnými hosty byli zástupce velitele
vzdušných sil, brig. gen. Petr Lanči, velitel
21. základny taktického letectva Čáslav plk. gšt. Petr Tománek, velitel 24. základny
Dopravního letectva Praha-Kbely - plk. gšt.
Martin Nezbeda, ale také například Liběna Hlinková a další.
Závěrečné slovo měla předsedkyně Spolku
pro zachování odkazu českého odboje,
která připomněla osobnost gen. Pavla
Vranského.
Děkujeme za pozvání a zprostředkování
naší milé člence, Karolíně Slukové.
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OBNOVENÍ PAMĚTNÍ DESKY ZAMĚSTNANCŮ ČSD
pamětní desky s uvedením jmen zemřelých
zaměstnanců ČSD v době okupace. Deska
byla umístěna na štítu druhé sousední nádražní budovy. Bohužel, ani deska, ale ani
budova již nestojí na svém místě. Deska zmizela neznámo kde. Budova, ač památkově
chráněný objekt, byla srovnána se zemí.

Předseda kladenské organizace Petr Hroník
zavítal dne 24. října 2020 na nádraží v
Kladně Dubí, aby jménem našeho Spolku
uctil památku zaměstnanců Československých státních drah, kteří zemřeli v období
okupace 1939-1945.

Pro Jiřího to byla výzva a stál před rozhodnutím, zda připomenout padlé pamětní
deskou ve stejném místě, kde se nacházela
budova a nechat opravit původní mozaiku s
Českým lvem, nebo se vydat cestou trnitou
a rozjet korespondenci s úředním šimlem,
vyřídit veškerá potřebná potvrzení a povolení, sehnat sponzory a obnovit pamětní
desku včetně obnovení mozaiky. Jiří se rozhodl pro druhou variantu a je nutné podotknout, že jeho volba byla správná. Náš
Spolek, který mj. připomíná oběti nacismu a
fašismu a který se na Kladně a v jeho okolí
stará o řadu pomníků, byl od samého počátku připraven pomoci při realizaci tohoto
projektu. Jiří Suchomel se však do realizace
projektu pustil s takovou vervou, že nakonec
ani nebylo potřeba naší pomoci. Průběžně
jsme byli od Jirky informováni v jaké fázi se
nachází realizace a zpětně můžeme konstatovat, že odvedl skvělou práci.

Vezměme to ale popořadě. Píše se rok
2019, konkrétně 4. listopad, tedy téměř
před rokem, kdy se předsedovi kladenské
organizace ozval Jiří Suchomel, aby ho seznámil se svým objevem na kladenské železniční stanici Kladno - Dubí. Ve svém pátrání Jiří objevil v těsné blízkosti nádražní
budovy mozaiku Českého lva, která byla
zarostlá trávou a obklopená keři. Při dalším
pátrání zjistil, že tato mozaika byla součástí

Datum ke slavnostnímu odhalení byl od počátku jasně daný - 24. říjen, to proto, že v
ten den roku 1948 byla odhalena původní
deska. Bohužel mimořádná opatření v souvislosti s pandemií viru COVID-19 zapříčinila, že se nemohlo uskutečnit oficiální slavnostní odhalení. Přesto se během dne přišlo
na nádraží podívat mnoho známých a přátel Jiřího, aby se podívali na výsledek jeho
celoroční práce.
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KTEŘÍ ZAHYNULI V DOBĚ OKUPACE ´39-´45
Původní mozaika umístěná z boku
nádražní budovy.

Iniciátor celého projektu Jiří Suchomel.
Mozaiku s Českým lvem vytvořila Gabriela Beranová
dle grafického návrhu architekta Františka Sulzera.
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Pak přijde den, kdy Skotská kapela na místním nástupišti zahraje skočnou a velitel s vážnou tváří připíná křidélka na prsa zardělých
mužů…Muži obtížení odznaky své moci se
stanou zasmušilými a málo mluvnými. Pak následuje O.T.U., což je místo, kde se sejdou telegrafisté, piloti a střelci. Vytvoří se posádka,
zvykající si postupně na rozmary svých navigátorů. Ti pak oblečeni ve svém "futru“ si vylepí stěny rozličnými tabulkami, aby jednou
vzlétli tam, kam je volá povinnost a srdce. Zlí
jazykové tvrdí, že ženatí na to doplatí první
a že ten, kdo odlítá, nebude nikdy ten, kdo
byl první v kursech…Tak se tedy narodil navigátor, muž vnímavý, od přirozenosti hloubavý a pozemní síly nemilující, muž mluvící
podivnou směsí pražské češtiny a oxfordské
angličtiny, muž myslící v číslech a hledající
děvče za pomoci kursů a fixů. Veliká chvíle
nastala, navigátor je hotov.“

Pokračování z minulého čísla...
Náročný výcvik popsal v Our News:
„Poněvadž správný navigátor nikdy nesmí
mít klid, začne se s výcvikem hned druhý
den…Kurs probíhá živě, zpestřený jen historkami jako je svatba jednotlivce, který musel, nebo přejetím kočky za rychlé jízdy
městem a společné návštěvy několika hodnostářů, stereotypně litujících proč čs. navy
neměla příležitost bojovat a jsoucí sorry, že
hbití jednotlivci nemohou býti piloty, protože
musí být navigátory… Chytačky z magnetismu a navigace se stávají běžnou věcí. Pak
přijdou zkoušky, kterých se všichni zhostí k
úplné spokojenosti profesorů.
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Uvedené úryvky z reportáže z 2. prosince
1942 dokazují, že se přiblížila očekávaná
chvíle zapojení se do bojů ve spojeneckých
jednotkách.
Začátkem listopadu 1943 otiskují Naše noviny jednu z dalších válečných reportáží, je
opět z pera tohoto aktivního letce:
„V záplavě denních zpráv anglického tisku
slovo Coastal Command objevuje se víc a více, význam vzrůstá bitevní kapacitou, která
zasadila jednu z nejtěžších rad německému
loďstvu a hlavně ponorkám...Nikdo se nedoví, kolik odhodlání a tragedie lidských životů
shltla voda dalekých moří. Ti muži, kteří denně vzlétají, aby chránili zranitelné boky konvojů…Jenom jeden letoun se zraněnou posádkou přistál na domácí basi, ostatní nedo-

4. Ročník Číslo 2

NAD VĚTRNÝM MOŘEM
letěly, koloběh dne byl uzavřen…Dějiny
Coastal Commandu jsou suché, tak jako
všechny vojenské úřední zprávy…Těžké
čtyřmotorové letouny letí další misi…
vyžadujíce někdy nadlidské síly posádek,
které musely překonat únavu několika desítek hodin letu nad nepřívětivým oceánem
s požadavkem přesné navigace…Bude to
jednou historie nenáročných lidí bez okamžitého náznaku slávy, bude to pýcha všech
svobodu milujících lidí vzpomenout tvrdých a
nešťastných začátků s mohutným a vítězným
koncem…Nikdy se nebudeme moci poklonit
pomyslným hrobům oněch lidí, kteří zmizeli
ve vlnách oceánu…Tak jak stoupala morálka spojeneckého letectva, tak hluboko klesá
morálka protivníka… Takový je i poslední
příklad statečnosti letců Pobřežního velitelství, jež posmrtně přinesla Československý
válečný kříž kapitánovi a jeho posádce:
Přes silnou protileteckou palbu, která zapálila jeho letoun, pokračoval v útoku z výše
30 stop, odpustil hlubinné nálože se smrtícím
účinkem pro nepřátelskou ponorku, aby se
několik vteřin poté zřítil s hořícím letounem
do moře…“
* Z lyriky války *
Voják je tíha dne i rozbřesk ranních chvil,
a jeho věnec ran, ten ještě nikdo nedovil.
Voják je vůně hrud, semeno jadrné ornice,
voják je zpěv i radost, náznaků tisíce!
I my jsem vojáci, jdoucí na defilé,
kropíme cesty své i lesy utichlé
tichými trsy vzpomínek,
v kterých je vztek
a bída posledních nestrávených chvil,
délkou usoužených dnů, v které se vryl
červenobílý boj.

Aloisovy básně se zachovaly v denících jeho
přátel a spolubojovníků. Tato je ze zápisníku
por. Eduarda Rulfa, redaktora čs. vojenského
rozhlasového vysílání.
Stanici „Volá Káhira“ si mohli naladit posluchači - vojáci a krajané - na Středním Východě či Africe od roku února 1942 do konce
války. Aloisova slova tehdy obletěly celý
svět. V éteru zněla jeho píseň Naši vojáci už
jdou. Napsal ji ještě v sovětské internaci na
hudbu skladatele a příborského učitele Ondřeje Kacíře. Do vysílání ČsRK se sídlem
v Káhiře byly několikrát zařazeny i jeho reportáže popisující bojovou činnost 311. perutě nebo patroly letek Wellingtonů nad Biskajským zálivem. Navigátor O. Kacíř dokonce v dubnu 1944 do této rozhlasové redakce
zavítal vyřídit pozdravy od posluchačů – letců z RAF. Nejeden z nich znal jejich úvodní
znělku s heslem „Vy doma a my venku – jedno jsme!“, jejich slova mohli zachytit i posluchači v okupovaném Československu.
Právě redaktoři Eduard Rulf, Jaroslav Jurek,
Jaroslav Rozum, Karel Otta a Vilém Krištof
byli iniciátory vydání Volkovy básnické sbírky. Alois se domníval, že jsou jeho verše navždy ztracené, ale vojáci je ve svých denících
uchovali, a tak mohl z Anglie s radostí zaslat
Vilémovi souhlas s jejich vydáním. Nad válečnými bojišti putovala korespondence mezi
britskými leteckými základnami a egyptskou
metropolí. V oficiálním zápise z rozhlasového
deníku ze dne 1. prosince 1943 se konstatuje, že „ppor. Krištof dostal od kpt. let. A. Volka odpověď na svůj dopis, ve kterém jej žádal o svolení s rozmnožením souboru jeho
básní z ruské internace pro památkové účely.
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Kpt. Volek svoluje a je na toto vydání velmi
zvědav, poněvadž se prý už dobře nepamatuje, co tehdy všechno napsal, a měl za
to, že jeho práce jsou ztraceny“.
25. ledna roku následujícího npor. K. Otta
s potěšením uvádí: „v dalším dopise slibuje
letecký materiál pro vysílání. Zmiňuje se o
své účasti na úspěšných operacích čs. peruti
proti německým lodím v Biskajském zálivu. A
celý dopis je psán tak, že se nám některé
výňatky hodí dobře do vojenského vysílání“.
Do sídla rozhlasové skupiny v káhirské uličce
Kadi-el-Fadel téměř v centru města zavítal
nejeden letec či voják, protože zároveň
sloužilo jako vojenská kancelář. Za zmínku
určitě stojí návštěvy pracovníka 1. odboje,
Masarykova spolupracovníka Emanuela
Vosky, válečného korespondenta Jiřího Muchy, fotografa magazínu Life Johna Phillipse, dr. Prokopa Drtiny, generála Rudolfa
Viesta.
24. února 1944 byla do slavnostního vysílání zařazena zpráva por. Jiřího Muchy, t.č.
válečného korespondenta, o Rudé armádě
s verši A. Volka. A na závěr zazněly ruské a
české vojenské písně, jejich interpreti V.
Krištof, J. Rozum a E. Rulf, který doprovázel
na klavír, si tak zopakovali svůj repertoár
ze sovětské internace.
V Anglii vznikla sbírka Růže z ciziny, jejíž
výtisk poslal kamarádům do redakce interního listu 1. prapor. Toto cyklostylované periodikum s podtitulem Informace – tisk –
osvětová a duchovní služba vycházelo přímo v táboře v Moreton Paddox a Zdeněk
Vršovský (vl. jm. Z. Václavík) zde v lednu
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1941 čtenářům oznámil: „Dostali jsme včera
pozdravy. Sbírka básní od starého známého
A.V., to byl pozdrav milý. Útlý sešitek dechne
na vás domovem, vzpomínkou i cizinou, kterou autor prošel na cestě za povinností a které zpívá své dojmy. Voní to všechno něčím, co
je nám všem známé a milé, i když se místy
ozve již slyšená melodie. Tak nás zdraví
por.A.V. 2.prap. a my děkujeme.“
Redaktor „konkurenčního“ vojenského deníku
Naše noviny (se sídlem v Leaminton Spa) a
také básník Ivan Jelínek - po přečtení jeho
veršů ve sbírce Nad větrným mořem - jako
povolaný recenzent vystihl tvorbu navigátora
R.A.F. takto:
„Chce lyricky vytěžit co nejvíc z prazvláštního
protikladu krásy v těch výšinách, pocitu svobody v nich a blízkosti všudypřítomné smrti,
která je věčným tovaryšem leteckých výprav.
Ta smrt, která stále může být okamžitá tedy
ne za takový a takový čas hrozící jako na
pevné zemi, je podivným korektivem, kadlubem, přes který musí všechna ta poetická látka projíti.“
Rok po válce píše do Svobodných novin, listu
Sdružení kulturních organisací, o československé peruti RAF: „Vyhrabávám starý dopis
z invazních dnů od jednoho z nich, bývalého
pěšáka, tehdy navigátora Liberatoru, por.
let. Aloise Volka… Psal na anglickém stroji
bez čárek a háčků“…
„Prelusti to sam, nemam moc casu, litame jak
slak, však si to muzes představit. Jsem stastny
a hrdy, ze mame cestne misto v tom konecnem boji a priprav se, kdyz budu ziv a zdrav,
na dalsi kratke reportaze.“ A jednu hned pro
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vojenský deník čs. vojska ve V. Británii přikládá – s nadpisem Konečně… a zakončenou oznámením, že „čs. bombardovací peruť
311., lovci ponorek letí 7. června na svou
první invasní operaci.“
* Nad mořem *
Posádka Wellingtonu se jednou vracela
z mise, na níž vzlétla v podvečer na Štědrý
den roku 1943, každý člen s dárkem od
mechaniků, malou smrkovou větvičkou se
stužkou. Navigátor prosil svého pilota
„Pane Vella, udělejte mi jednu rundu nad
Coruña. Mám inspiraci. Takové kouzlo zažiji
málokdy. Musím to využít." a ten mu shovívavě odvětil „Pane Volek, vyhovím vám rád,
ale slibte mi, že mi to dáte taky jednou přečíst.“ A ke své posádce ještě prohodil
„Jenom, aby se nerozhodl napsat celej epos,
abychom tady nemuseli rundit až do rána.“
Takto vzpomínku radiotelegrafisty Miroslava
Vilda literárně zpracoval v knize „Osud byl
mým přítelem“ válečný hrdina – stíhací pilot
František Fajtl. Posádku letounu BZ763 (O)
kromě kapitána P/O Jana Velly tvořil druhý
pilot Stg Josef Klesnil, navigátor F/O Alois
Volek, radiotelegrafisté F/Lt Miroslav Vild,
Sgt. Zdeněk Fluss, Sgt Jan Novosad, střelec
F/Sgt Ladislav Valníček a palubní mechanik
F/Sgt Ludvík Kondziolka. U bočních kulometů tehdy, jak víme z knihy Biskajská dramata, seděl tělovýchovný a osvětový důstojník
perutě F/O Hugo Jindřich Slípka. Nepatřili
nakonec k těm, jimž byl připsán úspěšný
útok na německou ponorku, přistáli však
bezpečně po letu, který trval 13 hodin a
padesát minut.

Nekonečný jak život sám
je širý Atlantik
a zdáli jakoby sem k nám
zazníval boje ryk.
Na moři, v bouři, vojáci posledních chvil
hledáme v dáli armádu, která se nevzdává,
hledáme slávy cíl - tam kde se vyhrává.
Ne každý ocenil literáta v letadle, ale pilot
Rudolf Haering po letech s úsměvem vzpomínal, že „vždycky, když jsem chtěl na něm novej kurs, tak mě nejdřív šťouchal pravítkem,
na tom byla přivázáno něco na gumičku. Poslal nejdřív básničku a potom poslal kurs“.
Téměř romanticky vyznívá i jeho další vzpomínka na jednu z patrol. Jednalo se o zpáteční let z Gibraltaru na leteckou základu
v Predannacku, kdy „projevil navigátor Lojza
přání celé posádky podívat se na Lisabon
zblízka“. Vyprávění Haeringa před mnoha
lety pohotově nahrál jeho spolupacient v nemocnici - ani po téměř 30 letech neztratilo na
bezprostřednosti i intenzitě prožitku. Bylo
zřejmé, že měl svého navigátora rád.
Ne všechny lety byly bojové, občas se se
svými letadly jen tak „proletěli“, když se přemisťovali na novou leteckou základu, a ne
vždy byl první dojem ten nejlepší.
V Predannacku byli sice důstojníci, k nimž patřil i Volek, ubytováni v bývalém hotelu Poldhu postaveném vysoko na mořském útesu, ale
posádku čekali poměry daleko skromnější –
ne neprávem si tehdy svému deníku postěžoval střelec RAF Jaromír Bajer na plechové
ubikace, tzv. Niesen Huts: „Přímo se divím, že
může člověk XX. století, si libovat v takové
špíně“.
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* i na zemi mou vzpomínkou
jen proletí *
Vzácné chvíle volna mezi operačními lety
Alois využíval nejen k literární tvorbě, setkával se s přáteli, např. v oblíbené hospůdce
"Rose and Crown" v Brockenhurstu, kam měli
z Beaulieu nejblíže. Vzpomínali, že byl
„veselý parťák“.
V době dovolené na podzim roku 1943 napsal reportáž z Portsmouth, citujme alespoň
její začátek:
„V přístavě ještě visela mlha s obludných
lodí. … Stanuli jsme na kamenném molu, obráceném svou nazelenalou stranou k jihu.
Několik dní před tím jsem četl v novinách o
slávě ponorky, jejíž jméno mi utkvělo
v paměti. Nyní jsem stál podle jejího kymácejícího se boku, který před přístavním molem chránily koše. Pro nás od Coastal Commandu je to divný pocit být třeba chvíli na
ponorce, třebas by byla i slavného jména.
Naším jediným cílem u C.C. je totiž takováto
„šídla“ ničit a posílat je na dno mořské. Ale
konečně i tento pocit se přežije, hlavně když
jsme v rukou tak přátelských, jaké mají muži,
kterým zelená dálka kouká přímo z očí.“
Jedním z nich byl i velící důstojník Alastair
Mars, který Aloise i další letce a vojáky
na této „exkursi“ ponorky Unbroken přivítal.
I ve válce se našla oáza klidu. Alois poznal
jiné krajiny – do svých 23 let byl nejdále na
Slovensku či ve Vídni, kde se narodil:
„O něco dále v kouřmu ležel Gibraltar, místo našeho určení, stará skála, jak jí Britové
říkají. Přistáli jsme hladce. Jen jsme se vyba-
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tolili z letadla, navlečeni v těžké operační
hábity, počalo na nás hladové a utahané působit nepoměrné horko. Až mdlo se z toho
dělalo. Nevadilo nám to však pro dojem, který na nás Gibraltar udělal. A byl to poněkud
jiný dojem, nežli ten z léta 1940, kdy jako
uprchlíci, kterým nebylo dovoleno vystoupit
na břeh, jsme žádostivě z lodí pozorovali
plochou skálu, nevedouce ani zbla o naší
blízké budoucnosti. Když jsme tak stanuli po
letech opět na pevné půdě našeho starého
kontinentu, vzpomínali jsme všichni změn, kterými jsme za čtyři léta prošli. Jen starý
Gibraltar se nezměnil. Po krátkém odpočinku
vyrážíme do města, prohlédnout si tu starou
slávu a nakoupit pomerančů, kterých se tak
v Anglii nedostává. Co čert nechtěl, jen jsme
opustili letiště, první muž, kterého jsme potkali, byl Čížek, kamarád od dopravního letectva. Byl zrovna na cestě do campu. Nedošel tam, a tak jsme za chvíli v příznivě vypadajícím lokále vzpomínali časů minulých, pozorujíce španělské krasavice, tančící groteskně v rytmu dřevěného zvuku kastanět.“
Nad Evropou bylo vše jinak:
„Téměř u hranic nastalo poslední střídání stíhačů a odtud až nad cíl s námi šly dalekonosné Mustangy s přívěsnými nádržemi. Kolem poledne jsme vypadli z mraků jihozápadně výtoku Labe z Československa a formace změnila kurs směrem k cíli, který nebyl
již daleko před námi. Pod námi vlevo dole
¨těžký flak¨ označoval zřetelně cíl, který byl
poctivě vytýčen oranžovými fleky, místem
kam dopadly zápalné bomby ¨pathfinderů¨,
kteří byli zde již těsně před námi. … Nad
Porýním byly thunderbolty vystřídány lightningy o dalekém doletu, které nastoupily v
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čelo, po boky a nad letící formace, aby zanedlouho po vystřídání nastoupily k jednomu
z nejtěžších utkání celé cesty, když desítky
FW 190 se snažily napadnouti naše těsně
sevřené formace směřující k cíli.“ Takto zaznamenal vyprávění těch, kteří se
z operační mise vrátili.
Na sklonku léta roku 1943 opustil Volek načas Beaulieu, kde probíhalo přeškolování na nový typ letounu Liberator, a pobýval na základně letiště Snetterton Heath u
Norwich využívaného americkou 8. leteckou
armádou. Zachovala se jeho vzpomínka na
setkání s letci ze zámoří:
„Hello, old boy, vykřikl na mne Frank
s bradou týden neholenou. Ohlédl jsem se
kolem baru důstojnické jídelny. Rázem jsem
poznal, že se všichni vrátili. Poznal jsem je
všechny, tak jak jsem je viděl vážné u briefingu před týdnem… Přál bych každému
být na chvíli mezi nimi. Těžko člověk nalezne
za tak krátký čas tolik dobrých kamarádů…Pro ně je to tvrdé zaměstnání, v kterém
místo peněz ztrácejí životy. A přece je v nich
sentimentalita, malicherné vzpomínání a touha po domově, silná a veliká…Je téměř
půlnoc. Jdu s Frankem pomalu hvězdou nocí
k našim barákům. Vzpomíná na ženu. Je pojednou sentimentální. Při rozchodu mi tiskne
ruku a loučí se: Příště letíš se mnou.“

Nejen navigátor 311. perutě, ale zejména pilot ze stejné squadrony Bohuslav
Tobyška uvítal možnost zúčastnit se letů
ve čtyřmotorových letounech Boeing B17 Flying Fortress. Na stáž k 96. Bombardment Group USAAF za účelem
„studia denního bombardování ve skupinách a z velkých výšek“ byli na základě
výnosu Inspektorátu čs. letectva spolu
s nimi odesláni i Marian Patzelt, Jaroslav
Liška a Emmerich Urban. Zřejmě se nedostali během necelých čtrnácti stanovených dnů nad území obsazeného Československa, ale případnému dilematu
vlastence se Volek stejně nevyhnul:
„Jak podivné pocity byl měl asi náš letec,
být nad svou zemí po pěti letech za takových okolností. Ale na pocity a melancholii nebylo času, poněvadž okolo bylo tolik
nebezpečí, že jím byly všechny smysly dokonale zaměstnány. …Jedeme do ubikací
na velkém otevřeném voze spolu
s ostatními, unavenými, a přece šťastnými
mladými lidmi, mezi nimiž po dnešní operaci leží veliké mezery po známých obličejích, jejichž nepřítomnost se přechází mlčením neb uvadlou vzpomínkou na včerejšek. Ale je dnešek a zítra neb pozítří se
musí znovu.“
Pokračování v dalším čísle. Za článek děkujeme paní Haně Pumeové

Bojovali společně na jedné válečné frontě
proti nacismu, ale Nový svět byl tehdy Evropanům trochu více vzdálený, i kulturně. Našinci moc neocenili pozvání na koncert jejich
hvězdného zpěváka Franka Sinatry, který
zavítal za svými „boys“ do válečné Británie
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Spolek pro zachování odkazu českého odboje
Účelem spolku je udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, obětí a bojovníků českého odboje, jakož i dalších osob aktivně
vystupujících proti všem formám totalit a diktatur. Zachování odkazu
boje za samostatnost a svobodu České republiky ve smyslu demokra-

Z NAŠICH ŘAD
ODEŠLI

†

tických a humanitních zásad zakladatelů našeho státu.
Naše webové prezentace
WEB
http://spolekodboje.cz
TWITTER
https://twitter.com/spolekodboje
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/spolekodboje/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/spolekodboje/

***
Jiří Pospíšil,
vál.veterán
(94)

***

BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
Dovolujeme si touto cestou popřát jubilantům, kteří v letošním roce
oslavili, či zanedlouho oslaví významné životní výročí. Přejeme
všem pevné zdraví, hodně duševní i fyzické síly a moc se těšíme na
osobní setkání. Chybíte nám! Věříme, že společně překonáme nepřízeň osudu, která náš všechny v letošním roce zaskočila.
V letošním roce své životní jubileum oslavili:
Miloslava Drvotová (*100), Bohumil Harák (*95), Miluška Havlůjová
(*91), Jiří Jícha (*70), Karel Kabeš (*90), Hana Káňová (*90), Libuše
Karlíková (*85), Zdeňka Kočková (*97), Věra Krausová (*80), MUDr.
Jaroslav Litera (*60), Blanka Loosová (*80), Olga Mauleová (*94), Jaroslav Řidkošil (*65), velká podporovatelka spolku a vzácný člověk
paní Jaroslava Skleničková (*94), Monika Stefflová (*70), Naděžda
Stejskalová (*95), Ing. Jana Studená (*60), Alžběta Špirochová (*70).
Blahopřejeme!

