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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ

Milé dámy, vážení pánové, naši nejmilejší členové a členky,

velice nás mrzí, že se rok s rokem sešel a
bohužel nedošlo k pozitivnímu vývoji,
ve který jsme všichni doufali. Mnoho
našich členů, zvlášť těch nejstarších, již
není mezi námi. Osudným jim byl Covid, nebo současná situace pandemií
způsobená. Všichni jsme byli zvyklý žít
velice aktivní společenský a spolkový
život. Nyní jsme odkázání na telefony, či
poštu. Občas se nám podaří některé z vás
navštívit, ale vždy přicházíme s obavou a
respektem, protože zejména vaše zdraví
je v tuto chvíli ohroženo.
Přesto přicházíme s dalším číslem Zpravodaje, abychom vás potěšili a částečně
alespoň přes tyto stránky se s vámi spojili. Poděkování patří zejména Petru Hroníkovi, který další číslo pro vás zpracoval.

Stránka 2

Letošní výročí konce 2. světové války bude bohužel opět bez širší veřejnosti, ale u
každého pomníčku bude věnec a na
všechny oběti i zemřelé členy vzpomeneme společně s předsedy jednotlivých základních organizací. Dovolte, abych na
tomto místě poděkovala paní Dr. Haně
Burdkové, naší člence, která i přes vyhlášený lockdown a nepříznivou pandemickou situaci našla čas a chuť a zpracovala
medailonek o svém tatínkovi, vlastenci
z Braníku. Dokonce jsme si předaly i obrazový materiál a tak se můžete seznámit
s jeho osudem na stránkách našeho Zpravodaje.
Chceme vám popřát hlavně pevné zdraví
a krásné chvíle strávené v kruhu rodinném. Pokud bychom vám mohli být jakkoliv nápomocní, neváhejte se na nás obrátit.
S úctou,
Gabriela Havlůjová
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rodinou, t.j .manželkou a třemi malými dětmi
bydlel v Braníku, v Modřanské ulici.
Po úmrtí svého manžela sepsala naše maminka
následující informaci, ke které získala podklad z
ústředí organizace Černého Lva, neboť ona o
odbojové činnosti svého manžela, až do doby
jeho úmrtí, nic nevěděla.
"Můj manžel, Arnošt Nemeškal, jako profesor
dějepisu vychovával mládež v lásce k vlasti. Zapojil se od roku 1939 do odbojové organizace
"Černý Lev". O květnové revoluci se zúčastnil
po celou dobu bojů. Dne 5. 5. 1945, při návratu
ze zaměstnání, v sobotu dopoledne učil na reálném gymnasiu na Santošce na Smíchově, se přihlásil ve vyšehradské sokolovně o zbraň. Dostal
za úkol bojovat na úseku Braník-Krč. Po celou
revoluci bojoval a dne 9.5.1945 padl. Zůstala
jsem se třemi dětmi ve věku 8, 3 a 1 rok. Marie
Nemeškalová."
Můj tatínek se narodil 12. 9. 1905 v Braníku.
V době Pražského povstání, které vypuklo 5.
května 1945, byl profesorem dějepisu a zeměpisu na Gymnasiu Na Santošce. Tato budova
se nachází v současné době v části Prahy na
Smíchově.
Ve školství pracoval již od roku 1933 a ve
svých studentech vždy pěstoval vlastenecké
cítění. Přepadení naší země v roce 1938 německou mocí a vytvoření Protektorátu z naší
Československé republiky nesl samozřejmě
velice těžce. Denně stál ve škole před skutečností, že musel naše i světové dějiny překrucovat, zamlčovat, texty začerňovat i přednášet vyslovenou nepravdu. Tatínek se svou

I v naší rodině se stalo to, co ve většině rodin,
které byly zasaženy holocaustem. O těžké ztrátě
otce se nemluvilo. Zásadní informace od ní zazněla: "mnoho mužů sedělo v krytech, ale váš
otec bojoval". Až po roce 1989 jsem se snažila
získat bližší informace o této odbojové skupině,
která jako odbojová organizace nebyla po roce
1945 uznána. Zejména vše vyplynulo ze skutečnosti, že o nekomunistickém odboji nebylo radno v Československé republice po roce 1948 hovořit.
Ve snaze získat bližší informace o odbojové
skupině "Černý Lev" bylo pro mne základním
vodítkem zasklené vyznamenání od Černého
Lva, které u nás doma viselo na stěně jako ob-
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PROFESOR ARNOŠT NEMEŠKAL
raz. Tam byli podepsáni čtyři činitelé, zakládající členové organizace:
předseda: Bohumír Černý,
vojenský velitel: škpt. Václav Langkramer,
místopředseda: Rudolf Pavlík,
tajemník: Bohumil Vejdělek.

Po roce 1989 jsem byla vyslána maminkou,
která byla po celou dobu členkou SPB (Svazu
protifašistických
bojovníků,
pozn.red.),
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abych se dostavila na schůzi SPB, a to její části
Černý lev, jejíž činnost se na Pankráci opět obnovovala. V roce 1992 zpracoval JUDr. Dušan
Ptáček heslovitě, den po dni, činnost skupiny
v průběhu Pražského povstání. Z dalších materiálů jsem se dozvěděla i o celostátním působení členů této skupiny v Čechách i na Moravě.

Pro mne byla z této zprávy Judr. Ptáčka podstatná informace, že 6. 5. bylo do centra podáno hlášení o bojích v Braníku. Ze závěrečné

5. Ročník Číslo 1

MEDAILONEK MÉHO OTCE
informace se dozvídám, že odpoledne dne
9.5.1945, kdy do Prahy dojely ruské tanky,
provádějí vedoucí činitelé Černého lva inspekční cestu vedoucích jednotek a skupin.
Toho dne také většinou končí veškeré vojenské akce ČL. Byly rozestaveny hlídky a stráže. Důležitá informace pro mladší ročníky je,
že o půlnoci 8. května 1945 měla německá
armáda na všech frontách složit zbraně. Což
v Praze neprovedla.

hodinách v Braníku u Ledáren se zbraní v ruce.
Zřejmě byl rozestaven jako hlídka. Dnes se již
nelze dopátrat informací o dni, který byl pro
mého otce osudný. Okolo tatínkovy pamětní
desky projede denně přes 100 osob, které tam
sportují a chodí na procházku. Jsou překvapeni,
že i v těchto místech je památka po květnových
bojích.
Jaká byla vlastně vojenská situace na jihu Prahy
ve dnech 5. 5. až 9. 5. 1945? Informace jsem čerpala z publikace od Karla Bartoška: Pražské povstání 1945. Naše vojsko, SPB Praha 1960. Od
severovýchodu se k Praze hnala Schörnerova
armáda, utíkající před Sovětskou armádou na
západ a z prostoru Benešovského cvičiště to bylo 30.000 vycvičených příslušníků SS se stejným
cílem a v případě nutnosti srovnat Prahu se zemí dle Schörnerova rozkazu.

Od této poslední informace se začíná odvíjet
mé vlastní pátrání po skutečnosti, že můj
otec byl zastřelen dne 9.5.1945 v odpoledních

Dne 5. 5. 1945 vyzvali pracovníci Českého rozhlasu všechny občany Prahy k obraně města a
českého rozhlasového vysílání. Zvedla se
ohromná vlastenecká vlna našich občanů, kterých za revolučních bojů padlo v Praze přes
3.500 lidí.
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Nacisté se snažili zlomit odpor povstalců
zvenčí a již 6. 5. zasahují jednotky SS zvenčí
do bojů o Prahu. Z jihu postupují dvěma
proudy západně a východně Vltavy jednotky, kterým velí plk. von Klein na západním
břehu a plk. Juerchel na východním břehu,
velitel pluku Wallenstein. Nacistické síly,
které postupují po západním břehu Vltavy,
svádějí boje u Modřan. Dne 7. května ráno
zahajují nacistické jednotky útok, který má
zlomit především povstaleckou obranu Pankráce a Michle. Po prudkých bojích ovládají
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Lhotku, Horní a Dolní Krč a část Pankráce,
pronikají do Braníka do Podolí. Památka na
tyto boje stojí v Údolní ulici v Praze 4, která
vede z Novodvorské ulice až k Branickému
pivovaru. I tato místa hájil můj otec. V odpoledních hodinách se zde bojuje u Zemanky, u
Dobešky, Pekařky a v Dvorecké ulici.
Dne 7. 5. podává generál Puckler / SS Gruppenfuhrer und General-leutnant der Waffen-SS
svá poslední hlášení a návrhy. Žádá o letecký
zásah na Prahu. Volá opět po nejbrutálnějších
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prostředcích, které mají Prahu, podobně jako
to udělaly jednotky SS ve Varšavě, proměnit
v hromadu sutin. Rovněž Schörnerova
"taktika spálené země" má být uplatněna i v
Praze. Na levém smíchovském břehu Vltavy podporují povstalci svým pancéřovým
vlakem odpor v Braníku a hájí město před
nacistickým útokem od Zbraslavi. Zlíchov a
Barrandov je svědkem krvavého střetnutí.
Nacistům se zde nedaří proniknout hlouběji
do města. Dne 8.5. je hlavním bojištěm povstání Pankrác, Michle a především jižní
okraj Prahy na smíchovské straně Vltavy prostor Zlíchova a Žvahova. Oddíly skupiny
SS se zde stále snaží splnit úkol daný jim rozkazem z 5. 5., to znamená spojit se s nacistickou posádkou v Dejvicích. Obětí těchto tvrdých bojů na smíchovské straně Vltavy se
zřejmě stal i můj otec.
Můj strýc z matčiny strany se domníval, že
byl zasažen střelbou ze smíchovské strany
puškou, na které byl umístěn dalekohled, tyto zbraně již němci vlastnili. Vzrostlé topoly,
které jsou tam dnes, byly ještě malé stromky,
které nebránily ve
výhledu na pohyblivé cíle. Navštívila
jsem rovněž archiv
Vojenského historického archivu v Ruzyni, kde mi byly
vyhledány následující dokumenty: evidenční list padlého
v Pražském povstání /sbírka Revoluční

gardy"/ a osobní spis účastníka národního boje
za osvobození podle zákona č. 255/49 Sb. Podstatná informace získaná ve vojenském archivu
je, že i když organizace Černý lev působila celostátně v různých složkách obyvatelstva, tvořila ji
rovněž velká skupina učitelů a profesorů na
středních školách. Charakter skupiny byl zpravodajský. K dokreslení osobnosti mého otce mohu ukázat maturitní fotografii třídy z roku 1946.
I když jeho život byl uzavřen datem 9. 5. 1945,
jeho třída, kterou vedl k maturitě ho měla v takové oblibě, že si jeho fotografii dala na své maturitní tablo v roce 1946.

Zůstalo nám i množství fotografií, i autentické
fotografie, které si nasnímali studenti přímo ve
školních hodinách. Můj otec se snažil studentům
vštěpovat co nejvíce poznatků o naší historii, byl
pečlivým otcem a věnoval velkou péči své rodině. I když jsme o všechno dědictví po něm přišli,
zanechal nám velké množství fotografií, což byl
jeho velký koníček, které nám ho přibližují jako
člověka, který měl lásku k vlasti i lidem.
Leden 2021, PhDr. Hana Burdková
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79 LET OD SMRTI ŠKPT. VÁCLAVA MORÁVKA
Dne 21. března v den výročí hrdinné smrti jednoho ze TŘÍ KRÁLŮ škpt. Václava Morávka,
jsme položili jménem Spolku věnec u pomníku
na Prašném mostě. Jsme rádi, že i v této době,
plných vládních opatření, byl pomník zahrnutý
květinami a věnci od spolků, představitelů armády, hlavního města Prahy, městské části Prahy 6 a také od jednotlivců, studentů a zájemců o
historii.

*8.8.1904, Kolín –
†21.3.1942, Praha

Balabán

Václav Morávek, známý jako Pobožný pistolník (8.8.1904, Kolín – 21.3.1942, Praha)
byl v meziválečném období důstojník československé
armády a za druhé světové války hrdina českého protinacistického odboje, člen legendární skupiny
přezdívané gestapem Tři králové. Používal krycí jména León, Mladý, Vojta, Ota a Procházka.
Byl
nejmladším
členem
odbojové
trojice Mašín, Balabán, Morávek, která působila na území Protektorátu v letech 1939–1942. Skupina shromažďovala zpravodajsky cenné informace, které následně posílala do Londýna, byla v kontaktu
se špiónem Paulem Thümmelem (A-54).

Mašín
Stránka 8

Morávek
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ČTENÍ JMEN JOM HAŠOA A TRANSPORTY Y,Z
V předvečer výročí prvního transportu z
Kladna jsme se zastavili u pamětní desky na
rohu ulic Ctiborova a Víta Nejedlého na
Kladně. Právě z těchto míst byly v únorové
dny 22. a 26. roku 1942 vypraveny dva transporty židovských obyvatel z Kladna a širokého okolí.
Z celkového počtu 1623 přežilo útrapy koncentračních táborů pouhých 120 z nich. Každoročně se v tomto období účastníme celonárodní akce Pamatuj!, která připomíná židovské rodiny, otce, matky a děti zavražděné v koncentračních táborech. V letošním
roce tomu tak nebylo z důvodu COVIDU-19.
Přesto jsme chtěli připomenout oběti holocaustu a tak jsme se zúčastnili veřejného čtení jmen, které již šestnáct let v České republice organizuje Institut Terezínské iniciativy.
Veřejně čtení jmen s v letošním roce konalo
formou online vysílání. Do letošního veřejného čtení se zapojil i místopředseda spolku
Petr Hroník a 8. dubna 2021 v den připomenutí židovských obětí přečetl šest jmen, rodáků z Kladna, zahynuvší v koncentračních
táborech. Z Kladna byli připomenuti:
Edita Böhmová, nar. 1912. Terezín, Osvětim.
Anna Taussigová, nar. 1934. Terezín, Osvětim.
Františka Kolská, nar. 1865. Terezín, Treblinka.
Mariana Baumanová, nar. 1896. Terezín, Osvětim.
Julius Fränkl, nar. 1878. Terezín, Izbica.
Baruch Neugröschl, nar. 1914. Terezín, Izbioca.
Text a foto: Petr Hroník
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JIČÍNSKÁ MAFIE
V červnu tohoto roku uplyne 80 let od doby, kdy byla
gestapem rozbita jičínská odbojová organizace Mafie,
která měla centrum na okresním úřadě.
Německá tajná státní policie (Geheime Staats Polizei),
zkráceně gestapo, se ujalo své práce ihned po okupaci
Čech a Moravy, tedy již 15. března 1939. Nejinak tomu
bylo i v Jičíně. Propracovaná mašinerie začala fungovat
přesně a důkladně. Její členové začali zatýkat nejvíce
nepohodlné lidi.
Čeští vlastenci se nesmířili s potupnou okupací své vlasti
a tak vlastně již před příchodem nacistických vojsk začali, zvláště vojáci, s budováním tajných organizací, které
měli za úkol připravovat se na vyvolání protiněmeckého
povstání až přijde vhodná doba. Na okresním úřadě
v Jičíně se řada jeho úředníků zapojila do ilegální odbojové organizace, která se nazývala Mafie. Tento název
pocházející původně z Itálie, kde organizace tohoto jména byla v 19. století pověřena udržovaním pořádku na
Sicílii. Tento název si zvolili také mužové, kteří se zapojili do protirakouského odboje v době první světové války.
Jičínská Mafie se zaměřila na posilování hnutí odporu
proti nacistické moci, rozšiřování letáků, sabotáže německých nařízení a také sledování činnosti gestapa. Do
jejího čela byl postaven jičínský okresní hejtman JUDr.
Josef Müller, který byl už začátkem roku 1941 nuceně
dán do výslužby, se vedení Mafie ujala trojice MVDr.
Václav Hofman, JUDr. František Vicena a JUDr. Slavomír Nesvadba. Jičínské gestapo úřadovalo v budově kasáren v Lipách. Prvním velitelem byl komisař Dr. Jahn,
následoval ho komisař Fischer a nakonec Dr. Lehner.
Nejdůležitějším oddělením gestapa bylo tzv. exekutivní
IV. Oddělení, které mělo mino jiné na starosti právě odbojové organizace. Gestapo si, bohužel, velice rychle našlo mezi českými občany spolupracovníky, kteří se postupně dostávali i do ilegálních oraganizací, které tak
pomáhali gestapu odhalit a zlikvidovat. Nejinak tomu
bylo také v Jičíně na okresním úřadě. Mezi Mafiány se
dostal s největší pravděpodobností udavač, který jejich
činnost vyzradil. Gestapo začalo zatýkat.
K zatýkání zde došlo v polovině června 1941. 17. června
gestapo zatklo část členů přímo v budově okresního úřadu. Můj otec MVDr. Václav Hofman byl zatčen o den
později, 18. června a to doma v podvečer. Musel s sebou
odnést také rozhlasový přijímač, na kterém poslouchal
vysílání z Londýna.
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Většina zatčených byla krutě vyslýchaná. Jedním
z gestapáků, který se vyznačoval mimořádnou krutostí
byl Walter Richter, který působil v Jičíně již od roku
1939 a byl vedoucím právě IV. Oddělení. Ten vyšetřoval nejtěžší případy a vyslýchal, mezi jinými také mého
otce.
Kurt Max Walter Richter byl typickým představitelem
nacistického represivního aparátu v protektorátu Čechy
a Morava. Přestože se dopustil velké řady zločinů a byl
odsouzen k trestu smrti, nebyl nakonec popraven. Řada
těch, kteří jím byly vyslýcháni a dožili se osvobození,
vypovídali u soudu jak s nimi tento sadista zacházel.
V lednu 1943 se zúčastnil akce proti výsadku Antimony, zatýkání spolupracovníků doc. VI. Krajiny a pátrání
po něm.
Již od 1. května 1945 začali pálit úředníci jičínského
gestapa veškeré písemné materiály. 6. května opustili
budovu úřadovny a ukryli se v kasárnách mezi vojáky
wermachtu. 8. května opustili Jičín s falešnými doklady
a v uniformách prostých vojáků spolu s jičínskou posádkou a vydali se k americkým liniím.
Pátrání po válečných zločincích začalo u nás teprve
v lednu 1946. Mělo je na starosti tehdejší StB, která v té
době nebyla ještě vysloveně politickou policií a nebyla
zcela pod kontrolou KSČ. Přesto již tenkrát se komunisté snažili (ministerstvo vnitra bylo již v tzv. Košické
vládě v rukou KSČ, ministrem byl Václav Nosek) zneužít tzv. procesy národní očisty ke zpochybňování a dokonce pošpinění nekomunistického odboje. A naopak
se snažila „zamést pod koberec“ případů, kdy selhali
členové komunistické strany. Bylo zřízeno zvláštní, ne
zcela legální, oddělení „F“, která tajně vyslýchalo zatčené příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu a
nutili je, aby účelově zkresleně vypovídali.
Protože bylo určené podezření, že se gestapák Richter
nalézá někde v sovětské okupační zóně Německa. Zajímavé je, že na rozdíl od západních okupačních zón nebyla na sovětském území zřízení československé pátrací komise a vyhledávání nacistických válečných zločinců. Proto teprve začátkem října 1948 oznámila československá vojenská mise v Moskvě pražskému ministerstvu zahraničních věcí překvapivou informaci, že byl
v zajateckém táboře v Sovětském svazu vypátrán gestapák K.W. Richter a pokud má o něho československá
bezpečnost zájem, může podat oficiální žádost o jeho
vydání.
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KURT MAX WALTER RICHTER
Pak se poměrně dlouhou dobu nic
nedělo a teprve koncem roku 1949
byl Richter propuštěn ze zajateckého tábora a transportován do Československa. Na hraničním přechodu
v Čierné nad Tisou byl předán příslušníky NKVD do rukou československé bezpečnosti. Přes Košice byl
následně transportován do Jičína.
Mezitím bylo rozhodnuto, že jeho
vyšetřování bude na Krajském velitelství StB v Hradci Králové. Při vyšetřování se zjistilo, že se mu podařilo 9. května v Písku dostat do amerického zajetí. Ovšem již následující
den se Američané stáhli z města na
jeho západní okraj (deklarační linie)
a při svém odchodu předali, podle
spojenecké dohody, několik tisíc
německých vojáků Rudé armádě a
mezi nimi také jeho.
To se následovně ukázalo, jako jeho
štěstí. Pokud by byl zůstal
v americkém zajetí, byl by, pravděpodobně brzy identifikován a předán do Československa. A to by v té
době znamenalo, že by byl postaven
před retribuční soud. A pokud by
byl tímto soudem odsouzen k trestu
smrti, byl by také následně popraven.
V roce 1950 již tyto retribuční soudy
byly zrušeny a Richter musel bát
souzen normálním soudem. Během
výslechů se přiznal k zatčení nejméně 130 osob a také k tomu, že byl
pro své výslechové metody nazýván
„ďáblem“. Celkem provedlo jičínské
gestapo na 1170 zatčení. Zajímavé je,
že na jaře 1951 bylo rozhodnuto, že
bude postaven před soud společně
se skupinou pěti nacistických válečných zločinců, tzv. „Max Rozstock a
spol“. Byli v ní Max Rozstock, velitel služebny SD v Kladně a SSObersturmführer,
SS-

Gruppenführer Richard Schmidt a
generál policie Ernst Hitzegrad a generálové
wermachtu
Richard
Schmidt a Fridrich Gottschalk. Jejich
válečná trestná činnost ovšem vůbec
nesouvisela. Přes velké nedostatky
v případě obžaloby bylo rozhodnuto,
že 4 obžalovaní budou odsouzeni
k trestu smrti, jen generál Gottschalk
byl v pozdějším procesu odsouzen
k doživotnímu žaláři.
Ještě v srpnu 1953 byklo stanoveno
datum popravy na 28. srpna. Následovně ovšem došlo k tomu, že Politický sekretariát ÚV KSČ rozhodl,
aby cestou milosti byl všem čtyřem
odsouzeným změněn trest na trest
odnětí svobody na doživotí. Dne 2.
října pan prezident Antonín Zápotocký tuto milost udělil. (Dodejme
k tomu, že během prvních 9 měsíců
Zápotockého ve funkci bylo popraveno 41, především politických odpůrců režimu, často i ve vykonstruovaných procesech.) Ve vězení zůstal
nejdéle Richter. Svůj trest vykonával
nejdříve v Leopoldově, následně
v Praze na Pankráci a závěrem se
vrátil „domů“ do Valdic u Jičína. Již
to, že mu byla udělena milost bylo
s nevolí a také písemnými protesty
sledováno ze strany bývalých vězňů
z koncentračních táborů a německých
kriminálů. Nebyl, ovšem, na ně brán
zřetel. A tečku pak udělala amnestie
prezidenta Ludvíka Svobody, vyhlášená 9. května 1968. Po svém propuštění byl okamžitě z republiky vyhoštěn. Kupodivu nesměřoval do
Sohlandu (bývalá NDR), kde žila jeho
rodina, ale do BRD. O jeho dalších
osudech není nic známo.
Protože Richter neuměl německy,
měl u výslechů tlumočníka gestapa
Antonína
Dvořáka
(Antona
Dvorschaka). On sám byl rovněž zná-

mý, jako velmi surový člověk. Podařilo se mu utéct, ale ještě v roce 1945
byl v Hamburku poznán jedním jičínským židovským občanem, zatčen
a postaven v Jičíně před mimořádný
lidový soud. Byl odsouzen k trestu
smrti a popraven na dvoře věznice
tehdejšího jičínského krajského soudu. Dalším z význačných pracovníků
jičínského gestapa byl Ladislav Čejka, který byl, podle svých slov, přidělen k A. Dvorchakovi, jako tlumočník a kriminální asistent. Právě
on měl, pravděpodobně, velký podíl
na
zatčení
skupiny
Mafiánů
z okresního úřadu v Jičíně. Bylo o
něm známé, že ještě před okupací
byl velkým příznivcem fašismu. Odsouzen byl k doživotnímu žaláři.
MUDr. Vilém Hofman,
ZO Jičín
Použité prameny: Zápisy výslechů bývalých členů gestapa v Jičíně z Archivu
bezpečnostních složek, práce PhDr. Jiřího Plachého „Naše služba jako úředníků
gestapa nebyla lehká“ (Příběhy 20. století), Antonín Knížek: Národní odboj na
Jičínsku 1939 – 1945.

Bývalý SS-Sturmscharfführer Kurt Max
Walter Richter na vězeňském foto po
vydání ze SSSR.. Foto:archiv autora.
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POZVÁNKY NA AKCE
8. května 2021 14:00 hodin—17:30 hodin
Kladenské hřbitovy, 272 01 Kladno

Květnové oslavy ukončení druhé světové války.
Kladení věnců bude zahájeno ve 14:00 hodin na kladenských hřbitovech u hromadného hrobu rudoarmějců. Po položení věnců uctíme památku obětí války u
pomníků a pamětních desek na území města Kladna - viz protější strana.
9. května 2021 10:00 hodin
Slaný, Masarykovo náměstí

Květnové oslavy ukončení druhé světové války.
Kladení věnců je organizováno samostatně místní základní organizací.

8. května 2021
Brandýs nad Labem, V Plantáži u pomníku obětí války.

Květnové oslavy ukončení druhé světové války.
Kladení věnců je organizováno samostatně místní základní organizací.

8. května 2021
Jičín

Květnové oslavy ukončení druhé světové války. Kladení věnců je organizováno samostatně místní základní organizací.
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MOC NÁM CHYBÍŠ, PAVLE!
zkusme jejich příběhy zaznamenat. Je moc důležité, abychom si válku zosobnili. Abychom ji
neviděli jako výčet obětí, bitev a podepsaných
smluv.
***
Gen. Pavel Vranský (29. 4. 1921 – 24. 6. 2018)

Již tomu je 100 let, co se v Lipníku nad Bečvou
dne 29. dubna 2021 narodil přítel, zakladatel
Spolku odboje, gen. Pavel Vranský. Velmi často na něj vzpomínám. Nejenom na jeho válečné zážitky, ale i na moudra, která pronášel jen
tak mimochodem, třeba po cestě autem z jeho
domu na pietní akty. Utkvěl mi velmi jeden
z posledních rozhovorů s ním, kdy jsme debatovali o tom, jak se vytrácí paměť na 2. světovou válku, umírají poslední pamětníci a nebude nikdo, kdo by vzpomínal. Já jsem mu oponovala, že je tady druhá/třetí generace, že
jsme tady my – historici a nadšenci do historie. Lidé, kteří se minimálně každý rok sejdou
u pomníků, památníků a pamětních desek…
Ale teď je tomu jinak a já na něj myslím často.
Už druhým rokem budeme klást věnce
k výročí konce války sami, v novinách bude
drobný článek o tom, že před 76 lety nás spojenci osvobodili. Na internetu se objevuje řada
rozhovorů s pamětníky, kteří již nežijí, ale ještě stihli předat svůj příběh buď písemně nebo
elektronicky.Samozřejmě je skvělé, že tomu
tak je…, přesto, dokud jsou mezi námi Ti, kteří skutečně zažili válku, važme si jejich vyprávění, naslouchejme jim a pokud je to možné,

Pavel Vranský strávil dětství ve Frýdlantu nad Ostravicí, Bohumíně a Ostravě. Vystudoval gymnasium v Moravské Ostravě a dále se učil na mlékařsko
– sýrařské škole v Kroměříži. V roce 1939 se přes
Polsko dostal do ćeskoslovenské jednotky. Společně
se svýjm otcem se hlásil přímo u gen. Ludvíka Svobody. Jeho otce poslal budoucí prezident zpět do
vlasti, že je již příliš stár na boj, Pavel mu to měl
velmi za zlé a měl obrovské obavy, že otec nepřežije
válku. Zajímavé je, že si Svoboda na tento okamžik
pamatoval. Po konci války proběhlo setkání účastníků bojů na východě – gen. Svoboda přišel k Pavlovi
a zeptal se: „Táta přežil“? Ano, přežil, bratr emigroval do Izraele, maminka bohužel byla zavražděna
jako Židovka v koncentračním táboře.
Pavel Vranský absolvoval vojenský výcvik, zúčastnil se v roce 1941 bojů na Blízkém východě, zažil
boje u Tobruku po boku gen. Jaroslava Selnera, poté
se přihlásil k americkékmu protiponorkovému letectvu. Konec války dosloužil jako radista u RAF ve
Velké Británii. Po válce nějakou dobu létal jako dopravní letec mezi Prahou a Londýnem. V době normalizace se oficálně stal uklízečem v Jizerskch horách na horské chatě, ale sám na toto období vzpomínal velmi pozitivně – organizoval zde se svou milou
ženou rekreační pobyty pro děti. Po roce 1989 byl
aktivním funkcionářem ve vlasteneckých organizacích. Bylo nám velkou ctí, že se rozhodl v roce 2016
jít do změny s námi, odešel po 70 letech z Českého
svazu bojovníků za svobodu a stal se spoluzakladatelem Spolku pro zachování odkazu českého odboje.
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SERGEJ NIKOLAJEVIČ VOJCECHOVSKÝ
7.4.1951 v gulagu naposledy vydechl gen. Sergej Vojcechovský. Hrdina 1. i 2. odboje, který místo
uznání a vyznamenání byl odvlečen v květnu 1945 složkami NKVD do gulagu na Sibiř, kde po 6
letech věznění zemřel.
• 2016 - cesta Gabriely Havlůjové a Radima Chrásta do Tajšetu - označení symbolického hrobu
• 2017 - odhalení pamětní desky v ulici Konviktská, odkud byl gen. Vojcechovsky odvlečen v
květnu 1945
• 2018 - umístění pamětní desky na 200kg kámen s panem učitele E. Selezněvem na Sibiři
• 2020 - vypraven vládní speciál na Sibiř a oficiální odhalení pomníku gen. Vojcechovského za
účasti místopředsedy Poslanecké sněmovny a 70 vlastenců z Čech
• 7. 4. 2021 vzácné a výjimečné chvíle se synovcem gen. Vojcechovského strávila Gabriela
Havlůjová u pamětní desky v ulici Konviktská v Praze - právě v den 70. výročí úmrtí jeho strýce,
hrdiny a jedné z nejvýznamnějších osobností 20. století
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SEDMDESÁT LET OD ÚMRTÍ
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VZPOMÍNÁME
Děkujeme předsedovi slánské organizace Davidu Makarovi, že vždy potěší nejenom stávající
členy, ale nezapomíná ani na ty již zemřelé. Společně s rodinou připomněl výročí Dáši Šimkové, Marina Cavicchioliho a Jiřího Schmieda.
Moc nám všichni chybí.

Dne 30. března 2021 zemřel v Ústřední vojenské nemocnici novodobý válečný veterán, plukovník gšt. Karel Vávra, ředitel odboru pro válečné veterány , který
na odbor nastoupil v loňském roce. Za necelý rok svého působení ve funkci získal velký kredit napříč všech
spolků spolupracujících s Ministerstvem obrany ČR a
stejně tak byl velkou nadějí zejména pro novodobé
válečné veterány. Upřímnou soustrast rodině. Čest jeho památce!
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VZPOMÍNÁME
V uplynulém roce a stejně tak v
prvním čtvrtletí letošního roku
jsme se naposledy rozloučili s
mnoha členy. Bohužel současná
situace nám mnohdy neumožňuje rozloučit se na poslední
cestě se členy a přáteli tak, jak
bychom si představovali. Vzpomeňme proto alespoň zde na paní Miloslavu Drvotovou, která
nás opustila v závěru loňského
roku, několik dnů před svými 100. narozeninami. Její první manžel Jan Klíma byl popraven
oběšením v berlínské věznici Plötzensee v září roku 1943 po třech letech za odbojovou a špionážní činnost v továrně Poldi Kladno .
Dále nás opustila paní Olga Mauleová, válečná veteránka ve věku 95 let, která za 2. světové
války působila aktivně v partyzánských oddílech. Držitelka mnoha vyznamenání.
V březnu letošního roku to pak byla paní Zdenka
Kočková, která nás navždy opustila ve věku 97 let.
Zdenka Kočková byla vdovou po Věroslavu Kočkovi, který měl status československého politického
vězně za domácí odbojovou činnost. Nyní je Zdenka opět se svým milovaným Věrkou a také se svou
dlouholetou přítelkyní Věrou Lomičkovou, která
nás navždy opustila v roce 2019.

Nesmíme také opomenout vzpomínku na
Marii Šupíkovou z Lidic, která zemřela ve
věku 88 let. Ačkoliv nebyla členkou spolku odboje, byla dlouholetou členkou lidické organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, která v minulosti v organizační struktuře svazu bojovníků spadala pod kladenskou okresní organizaci a
mezi členy měla řadu přátel.
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OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍ AKCÍ ROKU 2020
Tradičně poslední akcí v kalendářním roce je naše účast na pietním aktu v pražském Suchdole. Také v prosinci 2020 jsme
se právě zde, na Brandejsově náměstí zúčastnili vzpomínky na operace Tungsten
(76. výročí) a 15. výročí od úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického, který nás.
Akce se konala za přísných opatření a v
omezeném počtu za účasti příslušníků
Čestné stráže AČR z Posádkového velitelství Praha, a dalších hostů včetně představitelů MČ Suchdol a Roztoky. Za Spolek
odboje položili u pomníku věnec P. Hroník, místopředseda Spolku a Vladimír Carvan.
Text: P. Hroník, foto archiv M. Šnajdrová

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem našim sponzorům a podporovatelům. Vážíme si Vaší podpory a jsme vám nesmírně vděční za vaši podporu, jak finanční tak materiální. Na protější stránce jsou uvedeni významní sponzoři. Kromě nich však nesmíme zapomenout také na ty z vás, kteří nám nezištně poukazují na sbírkové účty finanční prostředky. Někteří jsou pravidelnými měsíčními přispěvovateli. Někteří volí jednorázový
příspěvek. V současné době jsou zřízeny dva transparentní sbírkové účty u Fio Banky, kde
nás můžete i nadále podporovat.
Děkujeme za Vaši pomoc a podporu!

200 116 8648 / 2010 na podporu Spolku
200 147 4514 / 2010 na pořízení Zvonu TGM do kapličky v Motyčíně
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Náměty a příspěvky do zpravodaje lze zasílat e-mailem info@spolekodboje.cz

Korespondenční adresa:
Nám. Starosty Pavla 44
272 01 Kladno
Telefon: 720237044
E-mail: hronik@spolekodboje.cz
Zpravodaj pro vás připravil a
graficky upravil Petr Hroník

BLAHOPŘEJEME
JUBILANTŮM
***
Hana Káňová
(91)
Marie Kabešová
(85)
Jan Telvák
(85)
Antonie Vrbová
(80)
Jiří Záveský
(70)
Valerie Literová
(80)
Marie Petrášová
(85)
Jaroslava Skleničková
(95)
MUDr. Sabine Hofmanová
(80)
Helena Malčánková
(80)
Naděžda Stejskalová
(96)
Miluška Havlůjová
(92)
***

Spolek pro zachování odkazu českého odboje
Účelem spolku je udržování památky a paměti na hrdinství přeži-

vších, 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 demokratických 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/
Každý náš člen je pro
nás důležitý a proto nezapomínáme ani na ty,
kteří jsou nám poslední
rok velkou oporou - lékaře a sestřičky.
Několikrát jsme během
pandemie navštívili nemocnice, kde se naši členové léčí nebo pracují.
Donesli jsme jim dárkové balíčky, snídaně,
či ovoce.
Vážíme si vás, vážení
zdravotníci!

