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Na úvod

Jsem ze starého rodu jehož písemná potvrzení nacházíme v archivech.
Zásluhou přítele rodopisce Ing. Zbyňka Hausera z Kolína, Dr. Pavla Křivského
z Prahy a P. Josefa Malého z Morašic můžeme uvést zprávy až od počátku
15. století. časový přehled rodu Janáčk.ů až do 20. století- viz. v závěru spisu.
V této publikaci nelze podrobněji uvést všechny poznatky o Janáčcích z Markvartic,
neboť je zaměřen většinou na vojákování. O rodu Janáčk.ů mám zpracovány dvě
silné kroniky a mnoho dalších dokumentů je uloženo v archivu.
Vzpomeňme v přímé větvi, z které pocházím, vojáka Karla Janáčka,
narozeného v Bílku, dne 7. dubna 1757, jehož otec byl Jan Janáček a matka
Anna, rozená Fialová. Již jako ženatý si vytáhl nešťastný los a musel rukovat
do války, kolem roku 1793, v které přišel o život Snad v bitvě u Kolína, nebo u Neerwind.
Zůstaly po něm tři děti a vdova.
Mužů jménem Janáčk.ů z rozvětveného rodu nacházíme mezi padlými v obou
válkách 20. století celou řadu. Nalézáme je i mezi bojovníky za svobodu národa
jako legionáře.
Jistě jejich názor na válčení se mnoho nelišil od mého a jejich nadšení bylo
nulové a že si kladli jako já otázku: PROČ? ZA CO JEŠTĚ?
·

Když táhli do. boje gladiátoři, volali:
"Zdráv buď dsařl, na smrt jdoucí tě pozdravují!"
Husité, když se vrhali do boje, křičeli:
"Hr, na ně, zabijte, nikoho neživte!"
Napoleonští vojáci vála li - za císaře za Francii a mrzli, hynuli v Rusku.
Rakušané a s nimi i Češi umírali za císaře pána a jeho rodinu.
Němci za první světové války pokládali své životy za Viléma,
za druhé světové války za svého vůdce.
Rusové za báťušku cara, později za Stalina.
V celých dějinách se ozývalo:
Za dsaře za krále, za cara, za vůdce, za slávu,
za svobodu, za vlast, za rovnost, za ... a tak dále, stále dokola.
A stále mají lidé za co pokládat své životy, mrzačit svá těla,
stále mají chuť vraždit, zabfjet, pálit, ničit obydlí,
historické stavby, převracet zemi!
A nyní? Stále nové a strašlivější zbraně se vymýšlí,
kterými by přišly o život tisíce, ba milióny lidí.
Snad by se jimi zničila i celá zem.
Co vládne v dnešním světě?
,
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Despocie, cynid<ast, bestialita, bandictví,
touha po moci, slavoman, diktát, vlády násilí,
vlády dobrodruhů, kteří chtějí ovládnout celý svět.
Nechá jim Stvořitel moc v rukách?
Nechá jim zničit svět?
Má víra mi říká NEl!!
V této knížce Vojno, povol! jsem soustředil porůznu vzpomínky, zážitky,
poznatky jak jsem je prožil a viděl vlastníma očima a posoudil podle svého
přesvědčení. Jsou i v ní příhody lidí, kteří mi je vyprávěli.
Částečně o vojně jsem pověděl v šestnáctém tištěném zpracování Šel jsem
životem s otevřeným hledím, takže tento spisek je vlastně pokračováním.
Léta Páně 2005- KarelJanáček- Soběnovský
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Vojenská služba bývala i na doživotí
1649- Vznikla první stálá armáda v českých zemích (součást rakouské armády).

Císař Ferdinand III. ponechal několik pluků v trvalé službě. Do armády vstupovali
vojáci dobrovolně, ale upisovali se na doživotí. Pokud se neválo!o, mohli odcházet
na dlouhodobou dovolenou, která trvala i několik let.
1781 - Josef ll. zavedl vojenskou povinnost pro nejchudší vrstvy. Osvobozena

byla šlechta, duchovní a inteligence. Verbování nahradily často násilné odvody.
1802- Konec doživotní služby. U pěchoty se zkrátila na deset let, u jezdectva

na 12 let a u dělostřelectva na 141et.
1845- Zkrácení vojenské služby na osm let.
1868- Branný zákon zavedl všeobecnou brannou povinnost. Od té doby se povinná

vojenská služba v českých zemích týkala většiny mužské populace. Délka služby
byla stanovena na tři roky, u námořnictva na čtyři.
1912 - Služba byla zkrácena na dva roky, u speciálních druhů zbraní na tři,

u námořnictva

čtyři.

1920- V samostatném Československu byl vyhlášen branný zákon zahrnující

všeobecnou brannou povinnost. Délka služby byla stanovena zpočátku na 14 měsíců,
od roku 1924 se sloužilo 18 měsíců a od roku 1933 dva roky.
Po roce 1945- Branná povinnost vznikala v 17 letech, k odvodu se chodilo

v 19, na dvouletou službu se nastupovalo ve 20. roce. Existovala řada vyjimek
například pro studenty, nárok na zkrácení vojny měli muži, kteří byli jedinou
zdatnou pracovní silou v hospodářství.
1949- Nový branný zákon stanovil délku základní vojenské služby pro muže

od 17 do 60 let na dva roky.
1990- První novela branného zákona po roce 1989 stanovila délku základní

vojenské služby na 18 měsíců a uzákonila možnost civilní služby.
1991- Novela zákona prodloužila věkovou hranici při povolování odldadů záldadní

a náhradní služby z 22 na 25 let a u studentů vysokých škol z 28 na 30 let.
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1993- Zkrácena délka základní služby na 12 měsíců. Roční vojna zůstala i v novém
branném zákoně z roku 1999.
15. května 2003- Ministr obrany Jaroslav Tvrdík předložil vládě záměr zrušit
základní vojenskou službu k 31. prosinci 2004.
12. listopadu 2003- Vláda schválila reformu armády, podle níž základní vojenská
služba skončí závěrem roku 2004.
-30. března 2004

-

Na vojnu nastoupilo posledních 878 branců.

3. čeNna 2004 - Vláda schválila návrh branného zákona, který ruší základní
i civilní službu.
24. září 2004 -Vládní návrh schválila Poslanecká sněmovna.

4. listopadu 2004- Vládní návrh schválil Senát.
22. prosince 2004- Do civilu odešli poslední vojáci v základní vojenské službě.
I. ledna 2005- Česká armáda plně profesionální. Branná povinnost bude

vyžadována pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu.

Umírali za Rakousko - Bojovali za vlast
V první světové válce padlo čtyřicet mužů ze Sobíňova. Prolili svou krev
za cizí zem.
V knize Českoslovenští legionáři 1914 -1920 (r. v. 2000 H. Brod), na straně
1O1 se uvádí 2 7 legionářů ze Sobíňova.
Gustav Janáček, uč., obecní kronikář na str. 41- 42 zapsal:
V ruských legiích:
Jan Růžička, Josef Janáček, Jan Pokorný, Jan Němec, Václav Janáček, Josef Starý,
Fr. Starý, Bedřich Ležák.
Ve francouzských legiích:
Bedřich Starý (vstoupil v r. 1914 do čety "Nazdar", Josef jelínek padl v 18. r.
u Vonziers (jeho jméno je na pamětní desce ve škole ve Vandy)).
V italských legiích:
Alois Starý, Ant. Karas, jar. Starý.
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V anglické armádě sloužil Jar. Starý (byl přidělen k hudbě v kolon. vojsku,

sloužil v Indii).
Zranění utrpěli a vrátili se jako invalidé:
Karel Joska a Frant. Henzl poraněni do nohy.
Arnoštovi Jeníčkovi a Karlu Janáčkovi byla amputována noha. Oběma,
ještě mladým lidem, bylo poskytnuto náležité vzdělání a umístěni jako úředníci
ve státní službě.
Období

1. sv. války a osvobození dalo příležitost mnohým, aby vynikli:
1885 v Sob. č. 6 studoval hospodářskou školu a jako
kadet odešel r. 1914 na vojnu. Byl zajat na ruské frontě, vstoupil do legií,
Pluk. Josef Janáček, nar.

kde nabyl znovu důstojnid<é hodnosti. Prošel celé tažení Sibiří a po návratu
do vlasti zůstal věren svému novému povolání. Dosáhl již hodnosti plukovníl<a
a při svém poměrném mládí dosáhne zajisté hodnosti generála.
Zapsal Gustav Janáček, uč., v obecní kronice, str.
V r.

96, v době první republiky.
1948 poznamenal poválečný kronikář, jeho bratr František Janáček:

Josef Janáček, nyní generál ve výslužbě. Major Bedřich Starý, nyní velitel leted<ého
uoliště, jest rovněž zdejším rodákem. Jako vyučený zahradní!< dostal se do Francie,
kde vstoupil hned v roce
generála M.

1914 do čety "Nazdar". Jsa zraněn požádal v nemocnici
R. Štefanika, který jej navštívil, aby ho přijal za letce. Po svém

uzdravení stal se pilotem.
Zvítězil několikráte nad němed<ými letadly, sestřelil jich celou řadu a vrátil
se do vlasti s největšími francouzskými vyznamenáními. Začasté zakrouží
nad naší obcí aeroplán, jejž on řídí. Jistě mu kyne skvělá kariéra.
Jiným pň1<1adem píle může být Ant. Starý, nar. r. 1896, v Sob. č. 24. Po návratu

z, války obdržel místo v Praze. Soukromým studiem a neoblomnou pílí podařilo

se mu vystudovat jako externista reálku a podrobit se s úspěchem maturitní
zkoušce, načež se dal zapsat na vysokou školu.
Pozn.: Gen. Janáček i pluk. Bedřich Starý odpočívají na zdejším hřbitově.
časopis Historie a vojenství- 6. XLV ( t 996, str.

32-33).
1894 v Sobíňově u Chotěboře. Občanským
povoláním byl zahradnický praktikant. Od 22. 8. t 914 sloužil v Cizinecké legii.
V rotě Nazdar byl zapsán u 3. čety 12. družstva. Byl raněn v bojích u Souchet poblíž
Bedřich Starý se narodil

10.

7.

Arrasu. Na Štefánikův popud se přihlásil k letectvu, kde setrval až do konce války.

14. 3. 19 t 9 byl přidělen jako pilot a tlumočníl< k francouzské letecké eskadrile
Bré 590, odjíždějící do ČSR. V roce t 920 byl povýšen na kapitána - polního
pilota. V r. 1923 absolvoval stáž U leteckých pluků ve Francii. Poté vystřídal řadu
velitelských funkcí v čs. armádě. Do výslužby odešel jako pplk. 11. 3. 1939.
Po 2. sv. válce se hlásil do onné služby. Do 30. 9. 1948 vykonával funkci velitele
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vojenské letecké ozdravovny a pracoval ve VLÚ Letňany. Byl důstojníkem
Čestné legie, vyznamenaným tal<é Vojenskou medailí, francouzským Válečným
křížem s dvěma palmami a hvězdou,

ČS. válečným křížem, ČS. revoluční medailí
ČS. medailí Vítězství.
(VHA Praha, Pos/užný spis legionáře a karta. Kva!ifikační!istina čs. důstojnlka)

a

Nápis na pomníku - (První sv. válka):

Sobíňov

V cizích službách jste zemřeli, ale Vaši věrní již svobodni, postavili Vám tento
pomník
Nápisy na pomnících - hřbitov v Sobíňově:
Div. gen. Josef Janáček- n.
Plul<. letectva Bedřich Stalý

t 3. 2. t 885 + 25. 1 1. t 954.
t 894 - t 970.
-

Armáda předmnichovského Československa
Celkový mírový stav armády v létě t 938 byl asi t 50 000 osob. Z toho téměř
000 vojáků z povolání, z nich asi polovinu tvořili důstojníci. Po vyhlášení
mobilizace 23. 9. t 938, bylo povoláno dalších t 250 000 osob. V bojové
pohotovosti tedy stálo asi t 400 000 vojáků. Ozbrojené síly ČSR tehdy tvořily
4 armády, aeněné do 22 divizí, t t hraničních oblastí na stupni divize, 4JYchlých
25

divizí. Rozhodující složkou byla pěchota - v ní i několik jednotek útočné vozby
a dělostřelectvo.
Dosti silné byly jezdecké útval)' - jejich význam však v moderní válce klesal,
dále poměrně kvalitní bylo letectvo. Tyto hlavní druhy vojsk doplňovalo ženijní
'
a telegrafuí vojsko.
Pěchota měla k dispozici na 750

000 pušek, 34 000 lehkých kulometů vz. 26,

6 000 těžkých kulometů vz. 35 a 37, vynikající ruční granáty atd. Vysoko
hodnocené dělostřelectvo se mohlo pochlubit houfuicemi (ráže
vynikajícími protiletadlovými děly (ráže od 40 do
(ráže

100 mm),
t 20 mm) a kvalitními kanóny

t 05 mm), a do všech zbraní byly ohromné zásoby nábojů.
t 538 bojových letadel, z toho 400 moderních stíhaček B 534.

Letectvo mělo

Útočná vozba- 70 tančíků, 50 lehkých tanků, vz. 34 a 2981ehkých tanků vz. 35.
Dalším významným prvkem obrany ČSR se mělo stát mohutné pohraniční
opevnění. S jeho výstavbou se počalo r. 1936, v září
jen zčásti. Mělo být dokončeno až v r.

t 938 bylo hotovo
t 946.Tvořilo téměř tO 000 pevnostních

objektů ...

10

jak vypadala situace naší republiky v roce 1938? Kolem dokola nepřátelé Němci, Madaři, ale i Poláci, kteří si chtěli urvat část našeho území a ani po vypuknutí
války nechtěli přiznat existenci

ČSR.

A naše hranice? Měli jsme pásmo bungrů- ne však na jihu na hranici s Rakouskem.
Těžko by pevnůstky mohly zpomalit německý postup. Ukázkou může být likvidace
podobných pevností v Belgii, podél kanálu Albert. Na pevnosti naskákali
parašutisté a naházeli do nich granáty.
Pak v České republice žilo na tři miliony zfanatizovaných Němců, mnozí byli
v naší armádě a měli tam i důstojníky.
A co Slováci? O jejich zradě, je smutné mluvit!
O spojenách již bylo taky mnoho řečeno. Byli by jsme v menšině proti
ohromné nepřátelské přesile!
Odhodlání a nadšení by mnoho nepomohlo. Němci byli připraveni nás vyhladit,
zniot!

Po sedmdesáti letech: Vojáci, odchod!
V České republice, 22. prosince 2004, odešli do civilu poslední vojáci
základní služby. Stalo se tak i na Bílku, kde bylo vojsko a muniční sklady
po sedmdesát let.
Na Silvestra ukončila svoji ďnnost taky bílecká vojenská posádka. Nastal problém,
co bude s areálem dál. Po armádě totiž zůstanou prázdné stavby, sklady

a železniční vlečka. Nabízí se řešení, aby všechno zařízení převzalo město
Chotěboř, jinak postupně zpustne. jsou různé záměry na řešení využití.
je to třeba průmyslová zóna či rekreační středisko. Vedení obce Bílku navrhlo,
aby některý objekt byl přestaven na domov důchodců, protože na Chotěbořsku
a v regionu Podoubraví je nedostatek vhodných ubytovacích zařízení pro staré
a opuštěné lidi.
Na místa záklaďáků nastupuje profesionální armáda. Vojáky z povolání čeká
podobný výcvikový režim, jako měli branci, ale bude náročnější. Po dvou letech
by měl být profesionální voják schopen plnit základní povinnosti v jednotce
bez problému, aby mohl například vyjet na zahraniční misi. Od nového roku
2005 má u armády sloužit 22 tisíc mužů a žen. Po celkové reorganizaci
v 35 posádkových městech, zůstane 23 posádek a 46 dislokačních míst.
jako vojín telefonista 1950- 51 a potom do roku 1956 jal<o civilní zaměstnanec
jsem měl možnost dokonale poznat celý ohražený vojenský prostor a v něm
všechny budovy. jeden plot již byl zřízen za první republiky při stavbě muničních
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skladů, kasáren, čtyř strážnic a I< nim silničních spOJniC. Druhé oplocení
se provádělo po nástupu vlády komunistů začátkem 50. let. Kolem dokola
byl vykácen pruh lesního porostu a mezi ploty byly postaveny věže pro stráže
propojené telefony a elektrid<ými sloupy se silnými reflektory osvětlující celý
pás. Mimo celé toto dvojité drátěné opatření asi 1 00 metrů vnějšku lesa byly
výstražné tabule se zákazem přibližování a na napnutých drátech visela prázdná
pouzdra z dělostřeled<ých nábojů. Tak se stávalo, že když třeba srna se dotkla
drátu a tím rozezvučela hylzny, vyděšený vojáček zpracovaný politrukem počal
střílet po "nepříteli". A po vyhlášení poplachu počali prát do lesa i jeho druhové
na věžích. Taková střelba byla nebezpečná pro obyvatelé blízkých vesnic,
kam kulky zalétávaly.
Jedno menší střílení jsem prožil krátce před odchodem do civilu, v měsíci
říjnu 1951, ktelý nám přidali ke dvou rol<ům navíc. To ještě existoval jeden plot
kolem něhož jen vedla cestička pro hlídky. Kolem půlnoci spadla na telefonní
skříni klapka a noční silnější zvonek se rozezvučel. Hmátnul jsem po sluchátku.
Velitel stráže na strážnici číslo dvě u Sopot žádal zapojit dozorčího posádky.
Spojil jsem a poslouchal: Desátníl< Mareček hlásí, že po něm bylo zvenku střeleno
"
a tedy použil svou pistoli proti neznámému útočníl<ovi. Kulka záškodníl<a
se zaryla vedle mne do zdi strážnice!".
Dozorčího měl jakýsi nový poručil< od strážného praporu. Ten ihned vyhlásil
poplach a nástup všech vojáků v Bílku. O tomto činu taky podal zprávu
na velitelství posádek v Čáslavi a Pardubicích. Musel jsem ho propojovat,
tak jsem všechno vyslechl.
Bílečtí vojáci dostali ostré náboje a zesílili stráže. K vyšetřování případu přijeli
tal<é příslušníci bezpečnosti a i z kriminálky. Jeden z nich, jmenoval se Chaloupka,
strčil do otvoru po střele drát a prohlásil, že by podle dráhy kulky ten střelec
musel pálit z některého stromu, z výšky nejméně deseti metrů, což není
na tu vzdálenost pravděpodobné.
Udeřili na desátníl<a. Vykrucoval se, ale nakonec přiznal, že toužil získat šarži
četaře a tedy sám střelil do zdi strážnice. Jeho další střely směřovaly do lesa.
Poplach byl zrušen, odvolána pohotovost v posádkách a žádostivý desátníl<
místo povýšení degradován a odsouzen na dva měsíce do vězení.
Jiného zážitku s napětím jsem se zúčastnil v řfjnu, roku 1949. Měli jsme týďen
do přísahy. Musím říct, že při společném projevu: Tak přísaháme! Jsem otevřel
pusu na prázdno.
Ve tři hodiny v noci bylo zbuzeno čtyřicet mužů vybraných z mazáků
a i z nováčků, jenž měli v záznamech účast v odboji. Dostali jsme rozkaz
se obléknout a nastoupit na chodbu s puškami. Rozdali nám ostré náboje a balíď<y
s jídlem. Před naší jednotku přistoupil náš Jakubíl< s neznámým kapitánem,
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od vojenské policie. A ten nám oznámil, co nás čeká. Naznačil, že se jedná
o nebezpečný úkol v němž může dojít ke střílení i k zasažení někoho z nás.
Po přednesu jsme mohli odejít do místnosti připravit si ještě chlebnil< a láhev
s pitím a čekat až budou přistavena nákladní auta.
Byla čtvrtá hodina. Vyběhli jsme na dvůr, kde stály dva nákladaky s plachtami,
uvnitř s dvěma lavicemi. Spatřil jsem v kabině řidiče mazáka Tondu Uchytila
z Bezděkova, kterého jsem znal z chotěbořské továrny. Na můj dotaz,
kam jedeme mi nemohl odpovědět, nevěděl to, prý se to dozví, až k němu
nastoupí některý důstojnil<. Nasedli jsme a jeli. Seděl jsem u zadní sajtny,
tak jsem odtáhnu! cíp plachty. Svítalo a klukům hlásím: .. Byl teď Golčův jenil<ov
a odbočujeme na Chotěboř". Město jsme projeli a před Bilkem vjíždíme
na vojenskou silnici do pracháren. Měl jsem divné myšlenky s otázkami:
jak se zachovat, když k něčemu dojde? To již rudí stupňovali persekuci a zavírali.
Zastavili jsem před branou do vojenského objektu. Po vystoupení převzal
velení místní nadporučil<. Hned za strážnicí na jeho rozkaz jsme postavili pušky
do kozelců a po celý den v rojnici procházeli lesem. Pátrali po zbraních a munici.
Na nic takového jsme nenarazili. jenom jsme přinesli k hlavní strážnici dva
německé zrezivělé kvéry, které asi zahodili 6. května 1945 při ústupu z muničáků
čeští revolucionáři. jakou měla tato akce smysl jsem se dozvěděl až když jsem
po vojně pracoval na Bilku. Snad někdo z horlivců pojal podezření, že někteří
důstojníci odciwjí vojenský materiál pro jakousi protikomunistid<ou činnost.
Scénář ani závěr tohoto případu jsem se nedověděl. Soudruzi viděli nepřítele
i ve vlastním stínu.

Bílek

-

muniční sklady - krátký přehled

V bilecké obecní kronice je zápis o stavbě vojenského areálu.
.. .Stavba byla zahájena v roce 1934, v době pokračující hospodářské krize.
Pražská firma Hrabě a Lozovský provádějící stavební práce zneužívala dělnil<y,
museli těžce pracovat jako na galejích za týdenní výdělek cca 80 Kč ... I jiná
firma Veselý platila lamačům za 1 m3 hrubého kamene 12 Kč, za 1 m3 štěrku

25 Kč. Lozovský ještě méně.
Při pracích ve výkopu přišel o život občan z Bilku- Bocký.
Pro stavbu muničáků v Sopotském lese byl kritizován sobíňovský starosta
Janáček se zastupiteli. Lesní úsek byl totiž napřed nabídnut k prodeji
státními úřady obci Sobíňov, ale tehdejší představitelé se báli dlužné částky,
která by zatížila obec. Vojenský areál měl být původně zbudován u Rozsochatce.
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V r. 1938 při první mobilizaci spáchal sebevraždu český voják, jenž měl být
trestán, že zcizil v kasárnách ložní přiklývku. Dal se přejet vlakem u Sedmnáctky.
V tu dobu Mirek Janáček, Láďa Zvolánek ze Sobíňova a syn železničního
strážníka Cvejna ze Sopot sebrali v nehlídané strážnici u Sopot telefonní přístroj.
Byli zjištěni a dáni na měsíc do polepšovny v Pardubicích. Pěstoun Janáčka,
p. Drápalík, železničář jim tam vozil jídlo, měl volnou jízdenku.
Oplocením lesního pásma byly zablokovány cesty- spojnice ze Sopot k Jitkovu
a Oudoleni a Střížovou. Po těchto cestách chodívala procesí. V padesátých
letech ještě bylo možno spatřit na okrajových stromech zavěšené svaté obrazy.
V době války měly být sklady dvakráte bombardovány, jak je uvedeno
v Pamětech partyzánů (V archivu autora). Pro špatné počasí k tomu nedošlo.
Bílecký vojenský prostor přinesl smrt a zranění desítkám českých povstalců,
v květnové revoluci 1945.
Mnozí vojáci z různých míst republiky vojačením v Bílku tady poznali dívky
a oženili se s nimi. Byli mezi nimi i muži slovenské národnosti.
Po válce byl u velitelské budovy zbudován pomník na paměť důstojníků
Bartoně, Mazance a Pohanky zavražděných 6. května 1945 u Věže. Pomníček
měl i zahynulý tragicky, pan Bocký.

Bílek obsazen ruskými vojsky
K obsazení bílecké posádky došlo v srpnu 1968. Když naši kolaboranti
z řad komunistů počali s jejich pomocí "normalizovat" poměry - jezdili ruští
vojáci vypomáhat do chotěbořské továrny.
Stalo se to 13. 7. 1969. V nákladním autě se vracela osádka z brigády. jak jsem
zjistil od očitého svědka, auto řídil opilý důstojník. Ve velké rychlosti nezvládl
zatáď<U z hlavní silnice na odbočku a vozidlo se převrátilo. Na místě zemřeli
tři vojáci, další byli zraněni.
11. srpna 1972 byl odhalen památník na tuto tragickou událost,
za přítomnosti stranických složek, pionýrů a zástupců sovětské posádky.
Představitelé SSM, SČSP při této akd slíbili věrnost a oddanost Sovětskému svazu.
Padla i tato slova: Budeme se snažit jednat tak, abychom nikdy nezklamali důvěru
sovětského lidu. Pod vedením KSč budeme vychovávat dnešní mladou generaci
tak, aby se již nikdy neopakovala krizová léta 1968 - 69 ...
Již několik let tento pamětní kámen leží sražen u silnice. Ani ti nejvěrnější
straníci se nestarají o jeho obnovu. Jistě příbuzní těchto nešťastných vojáků
dodnes věří, že jejich chlapci zahynuli při obraně socialismu, za nepřátelské
kontrarevoluce.
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Holé lebky - rok t 949

-

Čáslav

Po narukování a všech procedurách mělo proběhnout stříhání vlasů.
V těch letech panovalo móda delších vlasů, tak se nám k holiči, taky vojáku,
který stál připraven s mašinkou v ruce v tělocvičně nechtělo jít. Ostříhal čtyři
do hola. Na páté hlavě mu praskla vzpružina a stříhání bylo zastaveno. Ostatní již
nebyli stříháni, neboť jako ve všem zasáhl Jakubík Prosadil, že nováčkům
velitelské roty byly vlasy jenom zkráceny. A jakým způsobem? Byl proveden
nábor do pěveckého sboru, který řídil kapelníl< vojenské hudby. V prohlášení
našeho velitele byl tento hlavní důvod: Sbor bude vystupovat před veřejností
při různých kulturních akcích na jevištích. Oholené hlavy zpěváků při světle
reflektorů by jistě nepřinesly dobrý dojem posluchačům.
Vojenskému kapelnílm výběr netrval dlouho. Každý zájemce zapěl jednu
sloku nějaké národní písně a za dvě hodiny již sbormistr stál před početnou
skupinou a dirigoval.
Byl jsem z rodiny v které se zpívalo po celý den. Ve sboru se uplatnil můj
bal)'ton. Chodili jsme v Čáslavi na různé oslavy do továren, nebo zpívali
v kulturních domech. V jednom podniku, v němž se vyrábělo mýdlo, po skončení
každý dostal dvě voňavé kostky. Hostili nás i chlebíčky.
Tak nás Jakubíl< zachránil, že jsme nestrašili svými bleskovicemi. V ostříhání
do hola nebo na krátko rozhodoval velitel posádky. Druhého ročníl<u se rozkaz
netýkal. Až v padesátém roce, po změně velitele armády soudruh Čepička začal
uplatňovat a kopírovat řád sovětů a nastalo bez pardonu stříhání do hola a mělo
se provádět každých čtrnáct dní, všech vojáků obou ročníl<ů, mimo poddůstojníl<ů
a důstojníl<ů. Ale ten rozkaz vydržel jenom krátce a stříhání zase bylo ponecháno
na libovůli velitelů. Proslýchalo se, že o zrušení holých hlav se postaraly ženy
ve velkých podnicích peticemi ministru národní obrany.

Heslo: Co nesplní puška, tak splní tužka

V měsících říjnu a listopadu probíhaly pro nováčky ostré střelby.
Před odchodem na střelnici jsme stáli na chodbě s puškami na ramenou.
Předstoupil nadporučfk Jakubíl< a pronesl: "Vojáci, dneska všichni, mimo Haljana
a Šilhana, splníte předepsané zásahy ve střelbě z pušky, aby jste se stali držiteli
střeleckých odznaků!". Ti dva byli béčkaři, vojáci s vadou zraku.
Střelnice asi pět kilometrů od Čáslavi byla ohrazena ze všech stran, v ní se příčně
vyvyšovaly na určité vzdálenosti hliněné valy, za nimiž byly příl<Opy,
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v ktetých při střelbě byli skJYti značkaři, kteří vyzvedávali a stahovali figury.
Hned za vstupem do střelnice bylo několik palebných stanovišť s lavicemi
na něž ulehávali vojáci s puškami. Na každé číslo voják vyfasoval pět osttých
nábojů a postavil se před lavici. Všechno se konalo na rozkaz: Ulehnout, připravit
zbraň, nabít, zamířit, pálit! K získání bodu se počítaly z pěti ran tři zásahy. Značkaři
po střelbě stáhli figury. Když voják netrefil, udělali díru tužkou, figury zase zvedli
a šipkou ukázali vstřel. Zapisovatelé u palebného postavení zapsali střelci
do karty výsledek.
Na střelnici se pochodovalo, v době výcviku čtyřikrát. Tak jako před prvním
stň1ením, vyzval Jakubík všechny k splnění úkolu, tak bylo i při dalších. Již koncem
listopadu byli čteni všichni zůčastnění nováčci, mimo dvou zmíněných,
že se stali střelci 2. třídy a mohou si připnout na blůzu střelecký odznak.
Ten přinášel držiteli výhodu: Mohl se vracet z vycházky hodinu po večerce,
tedy až ve 23 hodin. Chodilo se hodně do kina a filmy konaly až po dvaadvacáté.
Nemusela teda být propustl<a přes čáru! První třídu střelce mohl získat až příslušník
druhého ročníku. Někteří mazáci ji měli s výjimkou až do půlnoci.
Já jsem měl ztíženou situaci, neboť poslední zkoušku ve střelbě jsem skládal
v době, když jsem byl v poddůstojnické škole, kde vládla mnohem přísnější
pravidla než u velitelské roty. Ale i tam jsem získal do záznamníku potřebné
body a když mě ze školy vyhodili a vrátil jsem se k Jakubíkově rotě, mohl jsem
taky odznak využívat. Kdo dobře poslouchal a sledoval instruktory, měl dobtý
zrak a hlavně byl kliďas, musel figurínu zasáhnout. Hodiny zněly na učebnách
příkazy: Pušku pořádně opřít o rameno, zacílit terč, ztlačit a dotáhnout!
Před prvním zahájením střelby nám předvedl svoje umění střelmistr z hlavních
kasáren. O rok později při zatýkání důstojníků v Čáslavi se zastřelil.

Označení, hodnosti
Označení pluku, ani funkce nebylo. Hodnosti poddůstojníků, ze školy v Čáslavi
byly do četaře červené pásky na náramnících. Aspiranti, ze školy ve Svatém
Martině nosili pásky stříbrné. Odtud většina přicházela již jako podporučíci
s jednou hvězdičkou. Jenom ti, kteří neměli dobtý prospěch se vraceli k posádkám
s nižší hodností. Až do zavedení nového řádu r. 1950 měli i obyčejní vojáci
výhody jako střelci, jak již jsem se zmínil. Novým řádem, po nástupu Čepia<y
se všechny výhody zrušily a nastaly těžké chvíle. Již nekonalo zaměstnání vojáků
pátou hodinou odpolední čtením rozkazu a odchodem většiny z kasáren,
ale bylo zavedeno tak zvané čepobití, až v 21.45 a potom se muselo jít
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do ložnic. Za starého republikánského řádu, až do zbavení funkce velitele
armády gen. Svobody byly v kasárnách místnosti, které nebyly jenom na spaní,
ale prováděla se v nich i výuka - u nás spojařů přednášky a předvádění týkající
se aparátů a spojení a chytání morseovky. V těchto místnostech se taky jedla
strava přinešená v šálcích - ešusech. Tak se to provádělo mnohá léta a nyní
se musely plnit rozkazy i když prostory v budovách na to nebyly vhodné
a místností bylo málo. Musely se zřídit zvlášť ložnice, do nichž přibyla další lůžka
pro větší počet nodežníků, aby se ve vyklizených cimrách mohly zřídit jídelny,
kulturní a politické klubovny a učebny.
Propustky, dovolenky byly vydávány jenom v malém množství a to jenom těm
příslušníkům jenž byli politicky na výši a podle vůle nových komunisticky
vychovaných oficírů.
Od toho všeho jsem byl ochráněn jako telefonista na Bílku.

Úryvky

z

vojančení na

Bílku

Na ústřednu ve večerním čase přicházel vojín Habrnál z Hradce Králové.
Jeho manželka pracovala na poštovní ústředně v Hradci. Dlouze spolu
rozmlouvali. Neměli ještě děti, ale měli se velmi rádi. často jí psal dopisy
a tak někdy jsem mu nadiktoval pár milostných vět, nebo veršů.
Takových zákazníků bylo více a nastával problém, když někdo jiný volal,
nebo žádal spojení, musel jsem jim hovor přerušovat a zase znovu zapojovat.
Ve vedlejší prázdné místnosti jsme zřídili samostatnou linku a tam jsme hovory
zapojovali, aby provoz ústředny nebyl narušován.
Jenom štábní kapitán Vlach, stalý mládenec, chodíval ke konci týdne přímo
na ústřednu a domlouval si příjezd návštěvy. Přijížděla za ním na neděli, o hodně
mladší než on, žena. Přebýval v malém domečku nedaleko kasáren. Vysvětloval
mi, že je to jeho neteř. Bylo ale divné, když jsem přišel jednou za ním se vzkazem,
že v bytečku měl jenom jednu postel! Pochlubil se mi s masivním zlatým
prstenem - památku přiveženou z ruských legií. Měl ho vystavený na stole.
Byl jsem držitelem průkazky k opuštění kdykoliv posádku. Každé ráno jsem
jezdil na nákupy pro důstojníky a pro maso a uzeninu do důstojnické jídelny,
do Chotěboře. Stávalo se, že pan štábní, po mém návratu z města čekal
na vrátnid a provinile mi pravil: ..Mezku, promiň, ráno jsem tě nezastihnu(, obrať
kolo a přivez mi z Chotěboře flašku kořalky!" Mezku říkal každému vojákovi.
Sloužil už za první republiky a za mého vojančení na Bílku byl zástupcem
velitele posádky. Přes jeho mezkování byl vojáky oblíben. Aby se mi nějak
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revanžoval, za moje služby, přišel jednoho dne do ústředny a nabízel nám oběma
dovolenku na tři dny. Vysvětloval jsem mu, že nemáme nikoho na zastoupení,
jedině u strážného praporu mám kamaráda Šeráka, kterého jsem zaučil a občas
za mě slouží v neděli. Vlach potom u velitele praporu zařídil, že nám byl Šerák
na týden přidělen. Napřed jel do Úpice kolega Vlček, po jeho návratu jsem opustil
posádku na tři dny já. Bylo to v době žní, tal< jsem každý den jezdil na kole
ze Sobíňova do Jitkova a pomáhal u Chvojků rodičům Marie, při sklizni obilí.
Na velitelství u štábního kapitána Macháči<a v kanceláři byl písařem základal<,
četař Čer ný. Ten taky přicházel na ústřednu, aby si odtud zavolal domů.
V kanceláři si to nedovolil, u nás měl k hovoru klid. Ledacos jsme si pověděli.
Třikráte za ten rok se pokoušel o mé povýšení na svobodníka. Přišel a vyzýval:
"Připrav si nudli, budeš povýšen, žádost šla nahoru!" Odpovídal jsem mu:
"Nic si připravovat nebudu, až se to dostane na politické oddělení, zamítnou to.
Mám přece vypálený cejch, jako nespolehlivý živel."
Za pár dní se objevil a smutně povídal: "Měls pravdu, nevyšlo to. Ale podám
žádost znovu a vyzvednu tvoje spojařské kvality a popíši i přátelské a vojenské
vystupování." Po druhém, či třetím pokusu pronesl: Napíši, že jsi sice nábožensky
"
založen, ale že máš výhrady k politice Vatikánu." To jsem mu rezolutně zamítnu!,
aby tak napsal. Víš, příteli, já o žádné povýšení nestojím, já půjdu rád do civilu
"
jako obyčejný vojákl"

Ve vojenské nemocnicl ve Střešovicích
Neděle jsme mívali volné. Ráno jsem se zůčastňoval bohoslužeb v břevnovském
chrámu. Mše sloužili kněží od PTP ubytovaní v budovách střešovické nemocnice.
Potom až do večera jsem prožíval čas procházkami po historických památkách,
někdy sám, jindy se ke mě někdo přidal.

Návštěva Emauz a úkol odMarie
15. řijna 1950 jsem se vypravil do Emauz. Příbuzný Karel Starý ze Sobíňova
byl řeholníkem v emauzském klášteře. Rozhodl jsem se, že ho navštívím. Nevědel
jsem, že obyvatelé kláštera jsou vyhnáni a klášter obsazen komunisty. Zazvoním
u fortny, jak jsem byl zvyklý z předcházejíách návštěv strýči<a. Okénko se otevřelo
a já vidím chlapa v civilu s velkou rudou hvězdou na klopě. Spustil: ..Co chceš?"
Zarazil jsem se a honem nevěděl co mám odpovědět. Vyrazím ze sebe:
.. Kde jsou řeholníci? Zajímají mě historické stavby." Soudruh vrátný s posměškem
praví: "Poslali jsme je dělat, teď jsou tady kanceláře" a přirazil okenici.
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Vydal jsem se plnit další úkol, o který mě požádala Marie: vyhledat redaktora
Cyrilometodějského věstnílm, který ku podivu ještě vycházel, i když všechen
další tisk katolického obsahu byl zakázán. Našel jsem ho podle adresy:
SKM Praha 2, Spálená 15. Po seznámení- měl jsem přece uniformu, tak zpočátku
byl nedůvěřivý a byl to kněz, mě zavedl do velké místnosti, kde byla hromada
knih a pověděl: "Pokud máte zájem vyberte si kolik jich chcete!" Knihy patřily
Ústřednímu Sdružení katolické mládeže, jenž bylo rozehnáno hned v roce 1948.
Vybral jsem jich několik a druhý den je poslal poštou domů.
Na strahovském stadionu
28. řfjna jsme byli dva vysláni na Strahov, kde se pořádaly sportovní závody.
Procházeli jsme prostorem s brašnou první pomoci na rameni a s páskou
s červeným křížem na rukávě. Bylo chladné počasí, nemuseli jsem zasahovat,
nikdo neomdléval a nepotřeboval pomoci.
Utkvěl mi v paměti šílený běh závodníka Zátopka. Taky z dálky jsem zahlédl
na tribuně obklopeného suitou armádního generála čepičku. Blíže k jeho stanovišti
jsme si nedovolili i když jsme se mohli pohybovat po celé ploše stadionu. Setkal
jsem se tam s justou S. rostenkou z mládí ze Sobíňova, která provdaná
za důstojníka armády bydlela v Praze. jak mi po letech svěřila, později pracovala
v kanceláři u dvou presidentů Novotného a Svobody. její manžel měl být
na nejvyšším velitelství.
Na Hradčanech
jednoho dne jsme dva kursisté dostali příkaz přivézt autem z nemocnice
z Hradčan léky a zdravotnický materiál. Odvezl nás tam vojenský řidič v osobním
autě. Podle písemného seznamu jsme převzali ve skladě dvě krabice a chtěli
je odnést do vozu, ale cestu mezi regály se nám snažila zablokovat, o málo starší
než my, žena v uniformě s hvězdami poručíka. Při tom pronášela oplzlé poznámky
a návrhy. Nedbal jsem na šarži a vysekl "Promiňte, musíme jet", a pobídnut
druha: "Pojd1" a mazali jsme k autu. Řidič znalý poměrů na Hradčanech nám
pověděl, že přišla se Svobodnou armádou z Volyně a když spatří pěkné kluky
jede po nich. "Dobře jste udělali, že jste utekli, snad víte, že v tomto špitále
je oddělení pro postižené pohlavními nemocemi, kdo ví jestli ta mrcha není
taky nakažená", vysvětlil nám při jízdě do Střešovic.
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Plukovník zdravotní služby,

primář,

Dr. Josef Šedivý-

1906 - 1972.

V zpomínky.
V roce 1950 jsem byl jako kurzista na jeho oddělení- interně.
V roce 1955 u něho s prosbou o radu v nemoci naší Janičky.
V roce 196 7 poctil nás návstěvou.Zařizoval si chatu starožitným nábytkem
a potřeboval mou pomoc.Sehnal jsem mu malovanou truhlu, kterou jsem mu
zrestauroval.Byly to i další věci.
V roce 1968 v továrně při sváření autogenem vleže nízko položeného potrubí,
mi vybuchl hořák.Kousek žhavého kovu mi vletěl do ucha a poškodil bubínek.
Trpěl jsem velikými bolestmi a dvakráte byl hospitalizován v nemocnici
v Havlíď<ově Brodě.Treptomycinovými injekcemi se podařilo bolesti uklidnit,
ale ucho ohluchlo.
Doktor Pelant mi sliboval plastiku. Když jsem spatřil a vyslechl na oddělení dva
pacienty po této operaci, jimž následkem poškodili tvář, odmítnu! jsem tuto
nabídku a podepsal revers k propuštění. Hned po návratu z nemocnice jsem
napsal do Prahy panu primáři Šedivému.Do týdne přišel dopis s krátkou větou:
Přijeď, vše pro Tebe bude zařízeno!
Odborník střešovické nemocnice, jemuž jsem pověděl, že mám obavu
z zhyždění obličeje, prohlásil, že mám pravdu a že skutečně někdy dojde
při operačním zásahu k poškození nervu, jenž ovládá obličejové svalstvo.
.. Slyšíte na pravé ucho, musíte si zvyknout. Jsou lidé, kteří neslyší vůbec a musí
s tím žít", tak se pan primář upřímně vyjádřil.
V tom roce 1968 jsem pociťoval bolesti na pravé straně v břichu. Při návštěvě
u nás mě pan doktor důkladně prohlédl a prohlásil, že mám nemocný žlučník
a musím se léčit dietou. Bude-li nutná operace provede ji sám. Pomohly
mi bylinkové čaje a varoval a varuji se dosud smažených a kořeněných jídel.
Při vzájemných besedách v chatě v Novém Ransku, kde prožíval dovolenou,
nebo u nás mi vyprávěl příhody ze svého života a lékařské p(axe.
Musím se vrátit do jeho pracovny v nemocnici. Na čelní stěně měl veliký
obraz - pohled na Krucemburk, od lidového malíře Křesťana z N. Ranska.
Při prvním vstupu, ještě jako voják a při ztotožnění výjevu na obraze mi prozradil,
jak mu ten obraz připomíná jeho milovaný rodný kraj a že by tam chtěl spočinout,
až ho Nejvyšší odvolá z tohoto světa.
Když poznal, že jsem taky věřící více mi svěřoval. .. Víš, lékař, který není zatvrzelý
pozná, že člověk má nesmrtelnou duši!"
Jindy vzpomínal na válku... Když 14. února 1945 byla omylem Američany
bombardována Praha, zvláště Emauzy byly nejvíce poškozeny, jako doktor jsem
zjišťoval totožnost zahynulých obyvatel.Vozili nám jich desítky ještě v noci
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do chrámu na Karlově náměstí. Elektřina nešla, svítili nám pomocníci různými
lampami. Byla to hrůza! Mrtví lidé byli zmasakrováni, scházeli jim končetiny, měli
rozbité hlavy a zkrvavěná těla. Nejvíce mi pomáhal jeden katolid<ý kněz. Po nejaké
době jsem byl tak vyčerpán, že jsem stál sotva na nohou. Náhle vidím jak ten
neznámý páter s mladším mužem ode mne odcházejí. Pozoroval jsem světýlka
jak mizí v lodi a zakrátko se objevují na kůru. Ten mladík mu tam šlapal měchy.
Najedou se chrámem rozezvučely varhany a shůry se line velebná píseň. Tóny
královského nástroje a zpěv mě pozvedají na duši, že zapomínám na spoustu
ležících mrtvol kolem sebe. Bylo to něco úžasného, jak ten kněz mě dokázal
povzbudit!"
Skromně mi pověděl, jak se stal osobním lékařem presidenta Svobody:
.. V roce 1%8 po odstoupení presidenta Novotného se stal hlavou státu generál
LudvíkSvoboda. Měl právo na osobního lékaře. Přijel k nám doStřešovic. Zájem
projevilo několik lékařů, ale on před shromážděnými prohlásil: .. Když jsem upadl
v nemilost a potřeboval vaší lékařskou péči, tak jste mě neznali, báli jste se!
Jedině se mě ujal doktor Šedivý a toho si vybírám!"
Bohužel, oba nemocní na srdce a pan Dr. Šedivý, náš krajan umírá dříve
než generálSvoboda.
Zemřel 7. zaří 1972, ve věku 66 let. Pohřeb dobrého aověka, obětavého lékaře
jenž pomohl mnohým lidem se uskutečnil, v úterý 12. září v Krucemburku
na katolickém hřbitově.
Jak byl oblíben svědčil přeplněný hřbitov lidmi. Přijeli i z Prahy jeho kolegové.
Nejvýstižnější projev nad hrobem přednesl jeho spolužál<. z gymnázia v Chotěboři
Dr. Lihnart, rodák z Libice. Obřady vykonal P. Boh. Kranda. Při průvodu
z kostela neslo třicet nosičů věnce. Jeden byl taky od presidenta Svobody.
Nesl jsem taky věnec.
Při návstěvě hřbitova v Krucemburku se pokaždé zastavím u jeho hrobu
s modlitbou a s vděčností vzpomínám na jeho jednání.

MUDr. JiříSTARÝ
se narodil 1. ledna 1918 v zemědělské rodině v Sobíňově u Chotěboře (čp. 8).

Studium na státním reálném gymnasiu ukončil zkouškou dospělosti v roce

1936. Za vysokoškolského studia na lékařské fakultě Karlovy university bydlel
v Hlávkově koleji v Jenštejnské ulid 1, v Praze ll. 28. října 1939 se účastnil průvodu
studentů Hlávkových kolejí naStaroměstském náměstí a položení věnce ke hrobu
Neznámého vojína, později potom demonstrací v prostoru Václavského náměstí
a okolí. Jako příslušník ročníku, v němž studoval medik Jan Opletal, stál čestnou stráž
u jeho rakve a 15. listopadu nesl jeho rakev přes Albertov do pohřebního vozu
NaSlupi.

21

Byl zatčen mezi studenty Hlávkovy koleje 17. listopadu ráno a vězněn
v koncentračním táboře Sachsenhausenu, po karanténě na bloku č. 52 a 26,
do 27. ledna 1942 a domů dojel 28. ledna.
Po návratu nastoupil zaměstnání 22. února na technickém odboru Okresního
úřadu v Chrudimi a 29. dubna 1942 ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu
v závodě v Chrastí u Chrudimi, později v Rybitví u Pardubic, kde pracoval
až do 31 . července 1946.

Dokončil studium na lékařské fakultě v Praze a promoval 12. července 1946.
Základní vojenskou službu konal od 2. ledna 1947 ve škole pro důstojníky
zdravotnictva v záloze v Praze - Střešovicích, potom ve vojenské letecké
akademii v Pardubicích a dosáhl hodnosti podporučíka v záloze.
Potom pracoval jako lékař- gynekolog v nemocnicích v Teplicích a Turnově,
na Železniční poliklinice v Nymburce, v nemocnici v Městci Králové a jako
ambulantní lékař gynekologicko- porodnického oddělení v Pečkách Okresního
ústavu národního zdraví v Nymburce.
Se svojí manželkou Věrou, rozenou Novákovou, bydlel v Nymburce 2
(Sídliště 1916) a zemřel tam 19. května 1985.

Vladař františek Zejda z Bílku
Když jsem pracoval na posádce v Bílku chodíval taky do dílny nadp. František
Zejda. Říkali jsme mu Západak. Vyprávěl o své cestě, kterou musel urazit,
než se u vojenské jednotky ve Velké Británii stal vojenským policistou.
První etapou vojenského života Františka Zejdy bylo protektorátní vojsko,
které bylo používáno do roku 1941 ke strážní službě na železnici. Vladaři byli
v roce 1941 nasazeni na likvidaci polomů v Lánské oboře, kde pracovali společně
s českými Židy, kteří byli již tehdy označeni žlutou hvězdou. Bydleli s nimi
v jednom areálu a vykonávali stejnou práci. V následujícím roce byli přikázáni
do Křivoklátských lesů na podobnou práci, poté stavěli střelnici v Praze- Motole.
Zásadní změna je stihla na jaře 1944, kdy byla část vládního vojska odvelena,
s nimi Zejda, do povodí řeky Pádu v severní Itálii. Po krátkém pobytu v městě
Cremone v kasárnách byla jednotka přesunuta do prostoru Lago di Magiore - Domodosola, kde údolím Osseto procházela železniční trať, kterou měli střežit.
Někteří vladaři navázali v Cremoně styk s italskými partyzány a dohodli s nimi,
že na sebe nebudou útočit. To se dařilo, ačkoliv situace českých vojáků byla
ztížena neznalostí místních poměrů a italštiny. Po přfjezdu do Domodosoly byly
čety vysazovány v jednotlivých stanicích. Češi se brzy sblížili s domácími Italy
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a získali plnou jejich důvěru. Poskytovali jim ochranu před ozbrojenými fašisty
- Mussoliniho milicí, kteří měli postavení na úrovni SS.
Brzo byl domluven přechod k partyzánům. Akce byla provedena 8. července 1944.
Skupina českých vojáků přešla s kompletní výzbrojí a výstrojí s jezdeckými
koňmi, vozy, motorkami, jízdními koly, dokonce i s hudebními nástroji. Spojila
se s partyzánským oddílem kapitána Marco di Dia, v horách nad Albo di Margoco.
V táboře se setkali ještě s dalšími vladaři a v doprovodu italských partyzánů
přešli přes Alpy do Švýcarska. Zejda vzpomínal jak tam všichni prošli očistou
z důvodů hygieny, aby nepřinesli z Itálie nějakou infekční nemoc.
Skupina českých mužů pak odjela přes Ženevu a osvobozenou Francii
do Marseille, odtud odplula do Neapole. Zde byli všichni přestrojeni do anglických
uniforem a ubytováni s Angličany v Rezině. V listopadu 1944 byli přesunuti
do Velké Británie do Glasgowa, kde sídlilo náhradní těleso čs. armády- skupina
Západ.
Po kapitulad Německa se dostal FrantišekZejda k vojenské polidi v Southendu
on See. Jejich služba spočívala převážně v ochraně jednotky před vlivem generála
Prchaly, který se snažil osobně nebo s pomocí svých emisarů přemlouvat naše
vojáky k dezerd. V několika případech se mu to podařilo, ale dezertéři byli
vypátráni, odsouzeni a uvězněni ve vojenských věznicích ve Skotsku.
Konečně v listopadu 1945 byli vojenští policisté přiděleni jednotlivě
k transportům (autokolonám) a jako motospojky doprovázeli čs. transporty
přes Ostende, Brusel, Aichen, Bonn, Norimberk a Plzeň do Prahy.
Po mém odchodu z Bílku v roce 1956 byl poutavý vyprávěč F. Z. odvelen
do Brna, kde bydlel v ulici Šmilovského č. 6 Slatina. Když jsem se dostal
do důchodu chtěl jsem ho navštívit s přítelem Resselem ze Ždírce, ale milý
Jarda- můj osobní holič, brzy na to náhle zemřel v náruči své milované justýnky.
-

;.

Podobný osud prožil i sobíňovský občan Jaroslav Vašíček, který se po válce
vrátil v anglické uniformě. Taky on žil až do smrti v Brně, Drobného ul. 68.
Komunistický režim tito vladaře, tak jako vůbec vojáky ze Západu většinou
pronásledoval.
Na evangelickém hřbitově je hrob Josefa Ležáka, spisovatele, rodáka
z Nové Vsi - Sobíňova. Na desce pomníku je též jméno Borina Ležáka, syna
Josefa. Ten "válčil" na druhé straně barikády. Pohyboval se v kruhu výše
jmenovaného generála Prchaly. O jeho dobrodružném životě byla vydána kniha.
Manželka Borina Ležáka prožívala válečné období v Chotěboři. Syn Ležáků přišel
o život v posledních dnech války. Zastřelili ho Němci.
To co nám vyprávěl sympatický důstojník Zejda před lety podobně uvedl
ve svých vzpomínkách v Národním Osvobození č. 20/02 Zejdy kolega Vl. Ruml
zNymburka.
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V satirickém plátku, těsně po válce byla otištěna "Nová píseň o tom krysím
moru, kterou mládencům a pannám k potěšení i vejstraze složil a na světlo vydal
Vádav Lacina."
Pojednává o Prchalovcích. Zmíňka je v ní i o Borinu Ležákovi.
Rozbor a nestranné posouzení činnosti gen. Prchaly v době druhé světové
války, ponechávám odborníkům.

'NOVÁ PÍSEŇ

-

Václav Iacina. Zpívá se jako: Na luanldch města německého.

Poslouchejte píseň celkem smutnou
a co uslyšíte, dejte dál,
kterak konspiraci přeukrutnou
bývalý chtěl spískat generál.
V hlavním městě lidu englického,
v mlhavém a šedém Londýně,
žil jest syn ten národa českého
chovaje se celkem nevinně,
veda jenom pomatené tlachy,
na jaké tam nikdo nepůjčí .
Ale když mu docházely prachy,
zkusil vydělati na puči.
Řekl si: mám v dáli rodnou zemi,
obklopenou věncem modrých hor,
pokusím se, podaří-li se mi
za prachy v ní šířit krysí mor.

Ze školy jste pamatovali si,
nauky co káží vědecké:
všecky velké myši, zvané krysy,
nejsou ještě myši německé.
Když nás po ochranou měli nad,
stejnoměrně nepřitáhli lis,
a tak mohl přežít okupaci
velmi značný počet českých krys.
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Když pak na ně přišel pátý květen,
měly krysy vskutku namále ...
jejich protektor byl navždy smeten,
spěchaly se ukrýt v kanále.
Je tam sice teplo, strava hojná,
je to lepší, než být bez bytu,
stoky však jsou sídla nedůstojná
pro protektorátní elitu.
I ta krysa chce mít práva lidská,
chce mít víc, chce vše co uvidí,
tím spíš musí krysafašistická
reklamovat práva nadlidí.

Generál jim napsal přes kanál,
a psaní do kanálu zalétlo:
poslechněte krysy, generála,
pospěšte si vylézt na světlo!
Začne hra, je pro nás bez risika,
neníferbl to,ni makao,
poslechněte jen, co leták říká
z krabice, jež chová kakao:
Chybil národ, když to Němcům nandal,
s Němd byla možná dohoda,
tropte randál, udělejte skandál,
v tom je pravý prospěch národa!
Kdypak chcete začít drobnou práci?
Kdy se oposice dotvoří?
Pročpak je tak málo demonstrací?
Proč pak u vás více nehoří?
Slyšte rozkaz který Vůdce dává,
Ležák - Borin budí ležáky,
pro vás je to kakao i káva,
vyžerte však i ty letáky!
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Upadly jsou krysy ve stav rauše,
jedna přes druhou se pachtíce
z rukou nesvatého Nikolauše
braly dárky pana szlachtice.
Kávu pily, říl<ánía<a četly,
přečetly a ihned daly dál,
jenže přece nakonec se spletly,
přišel Z OB a všed<y sezobal.
Sedí krysy v uzavřené díře,
nebudou už strašit po Praze,
buďme proto všichni v dobré míře,
připomeňme si však k výstraze:
Dobrý pozor dejme na potvory!
I když jedna síť se zdrchala,

zrada dál se krčí za obzory,
zrada dosud nevyprchala!
Krys je dost a dál se chtějí pásti,
nezbavíme se jich zázrakem,
nestačí jen líčit na ně pasti,
nutno jít a bit je smetákem!
Prohlédnouti každé temné místo,
od půdy až dolů do sklepa,
budeme-li míti v domě čisto,
krysařina sama doklepá!

Na cvičení
Začátkem dubna 1957 jsem byl povolán na 28 denní cvičení do Čáslavi.
První den. Stojím na chodbě čerstvě oblečen v uniformu a dívám se oknem
na ruch na dvoře. Náhle se mě ze zadu někdo dotkne. Otočím se. Přede mnou
stojí nadporučík menší postavy. Šponuji se a zvedám ruku k pozdravu. Ten však
mi říká: "Co blbneš, copak mě neznáš, jsem Bedřich Starý, syn ševce
ze Studence."
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Znal jsem ho z častých návštěv ve Studenci, kam jsme chodili do kina. A informuje
mě, že nás záložáků je plná stovka a on je zástupcem velitele této roty. Na můj
dotaz ohledně propustek mi sděluje, že již má ze seznamu zjištěno, že mimo
mě jsou tady ještě dva jeho známí - Míla Štěrba a Emil Málek ze Studence
a dostaneme od něho každý týden propustku domů s odjezdem v pátek k večeru,
nebo v sobotu ráno. A skutečně držel slovo. Klapalo to velmi dobře. V pátek
ke mě přistoupil, po straně strčil mi doklad a tiše pronesl: "Nikomu nic neříkej
a jak máš napsáno, vypadni z kasáren!"
První i druhý víkend jsem prožil doma v pořádku a v neděli do 22 hodin již zase
uléhal na vojenský kavalec v Čáslavi.
Přijedu domů třetí sobotu. Vlezu do vany s teplou vodou, ale náhle mě rozklepala
ostrá zimnice a sotva jsem se držel na nohou. Musela mě Marie osušit
a s její pomocí jsem ulehnu! do postele. Zima se mnou lomcovala a teplota
na teploměru vylétla na více jak 39'C. Má obětavá ošetřovatelka mě zabalila
do mokrého prostěradla a podala horký lipový čaj. "A musíš mě do neděle
uzdravit!" tak jsem ji prosil.
Když však v neděli ráno teplota o mnoho neklesla a já při pol<usu se postavit
u lůžka znovu padnul bezmocně zpět, Marie zavolala pohotovost. Přijel mladý,
nám neznámý lékař a po vyšetření mi pověděl: "Chytil jste někde bacil asijské
chřipky, která krajem nedávno prošla a musíte ji vyležet." Zjistil jsem, že má
vojenskou zelenou košili a kravatu, tak se ho ptám: "Jste vojenský lékař z Bílku?"
Odpověděl ano a když jsem mu oznámil, že jsem na cvičení a na propustce,
tak mi k ní napsal ještě tři dny.
"Více vám nemohu napsat, ve středu musíte být v Čáslavi a tam se ohlásit
na ošetřovně. A na posádku k rotě pošlete telegram!"
Byl jsem velmi zesláblý, když jsem se ve středu hlásil u nadporučíka Starého.
Prozradil mi, že jsme oba měli kliku. Telegram ode mne naštěstí zachytil on.
Propustku mi vypsal bez souhlasu velitele. Na marodku jsem kvůli němu nešel.
Koupil jsem si v Armě francovku a tou jsem natíral čelo a tváře a vyplachoval
si ústa, neboť jsem měl taky bolesti v krku.
Bylo to poslední týden v dubnu, v němž se vojsko v Čáslavi připravovalo
k prvomájové přehlídce a tak nebyl takový nápor na moje zmučené tělo a taky
·.

jsme to měli zapárl Nácviku na přehlídku se musela samozřejmě zůčastnit i rota
záložáků. V den předvečer prvního května velitelé čet dostali rozkaz nacviďt nějakou

;

budovatelskou písničku. Ale náš rotný Češík, taky záložák - byl 'z Čertoviny
u Hlinska - nevím jak mohl získat ze presenční služby takovou hodnost,
byl vojákem jenom uniformou. Ten nás místo nácviku nechal povalovat
a když přišel politruk a vyzval nás ke zpěvu ozvala se omletá píseň:
Okolo Hradce, v malé zahrádce ... Měl jsem obavu, že se politický pracovníl<
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zhroutí jal< hulákal a vyhrožoval: .,Nemyslete si, že když máte jít pozítří
do civilu, že vás nemůžu zavřít!"
Situaci zachránili vedle stojící základ�ki jiné čety, kteří spustili: Proto jsem
se na tu vojnu dal, abych mohl nosit samopal, střílet s ním od boku v nejprudším
útoku, nepřítele zahnat k útěku ...
Přišel večer. Nástup celého útvaru. Každý vojín držel v ruce rozsvícený
lampionek, který jsme si museli zaplatit. Vyšli jsme z brány Žižkovských kasáren.
Po chodnících plno lidí, mámy s dětmi, které natahovaly ruce po našich světýll<ách.
Než jsme došli ke staré Otakarově bráně byli jsme všichni bez lampionků.
Druhý den t. května již v osm hodin ráno jsme stáli v blízké ulici u náměstí.
Poskokové z politického oddělení procházeli řadami vojáků a rozdávali lístky
s natištěnými politid<ými protiimperalistickými hesly- a zkoušejte je a až budete
procházet kolem tribuny, provolávejte je! Nevím jestli některý z vyšších důstojníků
nebyl za to postaven do latě, neboť lístky jsmezahodili a řvali před tribunou: Radujte
se Čáslaváci, půjdou domů záložáci! Nazdar! Jen část, snad z obavy z postihu,
nebo k vyžehlení, křičeli za naší skupinou Nebojte se Čáslaváci, ubrání vás záložáci!
Po projevech funkcionářů - nikdo je stejně neposlouchal - jsme se vrátili
do kasáren, kde jsme pojedli řízek s bramborovým salátem a bylo dáno volno
do 22 hodin. Držel jsem se se Štěrbou a Málkem a přidali se k nám ještě dva shodných
zájmů a vydali jsme se na výlet. Naše cesta vedla přes Filipov do Žlebů.
Po prohlídce hradu jsme něco pojedli v restauraci a zalili jídlo plzní. Zpátky
do Čáslavi jsme se vrátili k večeru vláčkem. V kasárnách nás čekala studená večeře.
Mnozí po ní ještě odešli do města a vraceli se v podroužené náladě.
Poslední dvacátýosmý den cvičení na mě přišla služba dozorčího u roty.
Byli jsme dva, ale ten můj společníl< byl poslán s čímsi do města a nevracel se.
Zůstalo všechno na mě. Ostatní záložáci již po budíčku se oblékli do civilu, jenom
já z celé roty a ten druhý v městě, jsme museli být v uniformě. Důstojníci vyspávali
doma a v kanceláři byl jenom jeden délesloužící rotný, který několikráteza dopoledne
vyšel na chodbu na kontrolu. Vždy zařval: .,Služba, ať je všude pořádek!" Moje výzNy
po světnicích, aby někdo udělal rajony, nikdo neposlouchal. Musel jsem tedy
sám mokrým hadrem na koštěti přejet celou chodbu a dát do pořádku z áchody.
Druhý vojín ve službě se vrátil až k poledni, když přišli páni- tenkrát už soudruzi
důstojníci a po krátkém ponaučení a oznámení, kolik stálo naše cvičení,
nás propustili. Přátelsky jsem se rozloučil s nadporučíl<em Bedřichem Starým,
který mi aspoň propustkami ulehčil měsíc vojenského nasazení a společně
se Štěrbou a Málkem jsme odešli na nádraží a vlakem odjeli domů.
Vzpomínám jak při jednom hovoru se Starým v kanceláři mi vyprávěl
o nedávné cvičné mobilizaci. .,To byl takový zmatek, že kdyby opravdu k nečemu
došlo, tak by se nás polovina postřilela ještě v kasárnách." Jak jeho další život
šel, nevím. Byl to poctivý člověk.
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jak nám oznámil velitel roty stálo cvičení stovky záložáků milion korun.
K porovnání tehdejšího měsíčního průměrného platu dělníka 1 400 Kč, to byla
velká suma. A co jsme za ten měsíc vlastně dělali? Ráno v pět hodin byl budíček.
já vždy slezl z kavalce dříve a vystoupil do patra- byli jsme v přízemí- kde byli
záklaďáci a ti vstávali o hodinu později, o šesté. V l<lidu jsem se umyl, oholil
v jejich koupelně a potom hleděl olmem jak po budíďm nastává zmatené pobíhání
vojáčků na rozcvičku a pak cpaní se k umývadlům a záchodům. Vracel jsem
se na cimru, když už bylo po všem. Na naší světnici byl ubytován, již zmíněný
Češík z Čertoviny a ten většinou ještě ležel zachumlán pod dekou. Aby nebyl
náhodou překvapen vyšší šarží, tak jsem ho probouzel. Byl taky voják z přinucení
jako já, rozuměli jsme si.
Když po snídani šla naše četa na blízké cvičiště, které bylo zároveň letištěm
nikdy nás nehonil po opičárně, ani jsme se neplazili pod ostnatými dráty. Zajistil,
ale stráží případný přfjezd důstojníka, jenž chtěl provést revizi. Hlídač čety měl
stanoviště na vrcholku bungru a když se blížilo nebezpečí ohlásil to ostatním
a nastalo divadelní představení, podle určeného scénáře.
jen jednou jsme byli kapitánem překvapeni, neboť přišel pěšky z jiné nehlídané
�trany. Ale Češík při náhlém jeho zjevení neztratil duchapřítomnost a zařval:
.. Pozor!" a hlásil: "Soudruhu kapitáne, naše četa právě má po cvicích přestávku
k odpočinku!"
Takhle ráno četa vyfasovala k samopalům, které jsme nosili na cvičák, těžkou
dřevěnou bednu. Dostala ji první čtveřice s doporučením postupně ji předávat
dalším pochodujícím k útvaru.
Cesta nebyla dlouhá sotva kilometr od kasáren a tak na každou čtveřici připadalo
zhruba sto metrů. Když jsme odbočovali ze silnice ohlédnu se a vidím,
že poslední řada nechala ležet bednu u příkopu a l<lidně pochoduje bez ní.
Ten den měl Češík zjištěno, že za námi někdo vyrazí z velitelů a já to věděl
od něho. Ohlásil jsem mu, že bedna leží opuštěná u odbočky. Nikoho neurčil,
nikoho nevyřval, ale kývnul na mě a Málka a my jsme ji dotáhli na místo srazu.
Po kilometrovém "úsilovném" pochodu byl odpočinek a dohady co to vlastně
v té těžké bedně vlečeme. Bedna byla z ohoblovaných prken, sbitá hřebíky
a měla dvě železná držadla k nešení.
Kdosi našel kus plochého železa a s ním jsme odtrhli jedno prkénko. Byla plná
písku! Někteří chtěli všechen písek vysypat, neboť nás čekalo vlečení s ní zpátky.
Nakonec se zlehola jen o polovinu. Bedna byla vlastně atrapa- zásobnice střeliva.
Pochody na cvičiště byla každý den. Na něm se konaly i politid<é schůze
s větším počtem záložáků. Chvfle na letišti se prožívaly různě. Někteří posedávali,
jiní pokuřovali a nebo rozmlouvali o všem možném, nejvíce o ženách a domově.
Já častý střežitel l<lidu se díval z krytu a vzpomínal na moje drahé doma.
A pal< jsem v duchu plánoval, jal< a co uděláme na opravě nedávno koupené chalupy.
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Vzpomněl jsem i dobrého věrného kamaráda Boťka Chybu ze Studence,
s kterým jsem navštěvoval v prvních letech války měšťanku v Chotěboři.
Botěk byl drobné menší postavy a dost bázlivý. Já ho chránil před těmi,
kteří se vytahovali a ubližovali slabším. Dnes se tomu říká šikana.
Byl jsem první měsíc na vojně. Bylo to v řijnu roku 19 49. Nadporuó1< Jakubíl<
s námi nacvičoval nástup k přísaze na den 28. řijna. Platil ještě starý předválečný
řád A 1, 1. Nad námi v té chvíli zakroužilo menší letadlo, aerotaxi. Ustoupili
jsme z travnaté dráhy a letadélko lehce přistálo nedaleko naší skupiny. Z kabiny
svižně vystoupil vysportovaný muž v letecké kombinéze s kuklou a brýlemi
na hlavě. Náš velitel se k němu rozešel a oba se vojensky pozdravili. Když letec
sundal brýle a kuklu, poznal jsem, že je to můj dávný přítel Botěk Chyba.
Po dovolení jsem si s ním mohl po dlouhém čase potřást rukou a prohodit pár
slov a zamávat mu na šťastný let. Ještě jednou jsme se na tom cvičišti setkali,
od té doby již nikdy. Byl jsem velmi překvapen jak se Botěk změnil. Z ustrašeného
chlapce se stal letec Záchranné služby Československých aerolinií.
čas běžel. Za sedm roků od setkání s Boťkem.
Svobodné Slovo, 7. února 1964:
Ve službě
Aerotaxi ČSA typu Morava L 200, jehož osud jsme v minulých dnech
s napětím sledovali, startovalo v úterý 4. února v 15.15 hod. z Plzně. Objednala
je Státní fakultní nemocnice v Plzni u pražské Záchranné služby, aby převezlo
do Brna na operaci 16 letou K. Bílou z Tachova. Aerotaxi se pak vydalo
následujícího rána na zpáteční cestu, ale jak známo do Prahy nedoletělo.
Po dvoudenním pátrání byl předevčírem u obce Modletice na Říčansku nalezen
jeho ohořelý vrak. V troskách zahynuli oba aenové posádky, kteří pomáhali
161eté Květě vrátit zdraví- 36letý pilot B. Chyba a 25 letý J. Černý.
Zpráva o několik dní později. Vyšetřování havárie aerotaxi Morava L 200
skončeno. Hlavní příčinou havárie aerotaxi ČSA, které se 5. února zřítilo nedaleko
Říčan byla sněhová bouře. Potvrdilo to právě skončené vyšetřování bezpečnosti.
Ledadlo, v jehož troskách zahynuli oba členové posádky, pilot a mechanik,
zastihla bouře na cestě z Brna do Prahy. Protože nebyla meteorology hlášena,
pilot předpokládal, že jde o bouřkový mrak, a proto pokračoval v cestě. Dostal
se však do sněhové bouře, kde síla větru byla nárazově větší než 25 m
za vteřinu. Ztratil zřejmě orientaci a při pokusu o otočení letounu jej vítr srazil
k zemi. Jak potvrdily hodinky na ruce pilota i na palubní desce, narazilo letadlo
na zem v 9.05 hod.
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Odpověď na můj dopis:
ČSA- Praha 1, Revoluční třída 1.
V odpovědi na Váš dopis ze dne 12. 2. 1964 sdělujeme, že pilotem aerotaxi
Morava L 200, který zahynul při havárii dne 5. 2. 1964 byl Bohumil Chyba,
že údaje o jeho bydlišti za války i o místě určení se shodují s údaji, které uvádíte
ve Vašem dopise.
Jeho manželka a děti bydlí ve Všenorech u Prahy a přesná adresa na paní Chybovou
zní: Emilie Chybová, Všenory u Prahy č. 387. Podáváme Vám žádanou informaci
a děkujeme Vám za zájem, který jste projevil o rodinu našeho tragicky zesnulého
kamaráda
Československé aerolinie, Letecký aerotaxový oddJ1, -podpis nečitelný.

(

Můj dopis paní Emilii Chybové- Všenory u Prahy, dne 8. 3. 1964.
Vážená pani1
Četl jsem v novinách, že 5. února zahynul při převozu dívky do Brna letec
Bohumil Chyba. To jméno mi udeřilo do očí, neboť Bohumil, nebo jak jsme mu
říkali Batěk, byl mým nejlepším přítelem na měšťanské škole v Chotěboři.
Pln obav a i s trochou naděje, že je to jen shoda jmen jsem napsal ČSA,
odkud mi potvrdili, že se skutečně jedná o mého kamaráda ze školních let.
Paní Chybová vím, že Vaše bolest je veliká po ztrátě Vašeho manžela,
ale já chci Vám napsat, aspoň několik řádků na zmírnění Vašeho bolu. Baťka
jsem měl rád jako svého bratra, vzpomínám na jeho usměvavou tvář a všechny
klukovské rozbroje mezi měšťankáři a gymplány, kterých se taky zůčastňoval.
Po válce nás život roztrhl a až v roce 1949, kdy jsem vojančil v Čáslavi jsem
se s ním znovu dvakráte sešel na letišti, když přistál s letadlem. Více od té doby
jsem ho nespatřil. Až dopis od ČSA mi potvrdil, že můj přítel Batěk již nežije.
Věřte, milá paní, slzy mě vhrkly do očil
Vím, že slova útěchy jsou málo, ale čas, ten neúprostný čas dá Vám lék na zmírnění
této hrozné rány. Musíte žít pro své děti a v nich Váš manžel bude žít dále.
Zemřel, aby druhý mohl žít a jistě mnohokrát předtím pomohl svým bližním
a to Vám budiž útěchou, že Váš dobrý Batěk konal vždy jen dobro!
Aby jste se necítila se svou ranou sama, vypovím Vám i já své utrpení.
30. ledna tohoto roku nám zemřela 8 1/21etá dcerka Milenka a před třemi roky
jsme ztratili 8 letou Janičku. Dvanáct roků jsem ženat a ve třech letech jsme přišli
o dvě dcerušky, které do pěti roků byly zdravé a čilé. Teď jsme s manželkou
sami. Vidíte, že každý nese nějaký ten kříž...
S hlubokou účastí ve Vašem boluKarel a Marie Jannáčkovi, Sobíňov č. 31.
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Z dopisu od paní Chybové, ze dne 16. 3. 1964.
Předem Vám chci poděkovat za Váš milý dopis, který mi dal více sil
do života. To co já teď prožila nepřeji žádnému na světě. Bohouš byl mým
dobrým manželem a otcem svých dětí...
Posílám Vám fotky s Bohoušem z poslední doby...
Zanechal opravdu dva hezké kluky. Starší půjde na podzim do školy a mladší
bude mít tři roky... Těšili jsme se pokaždé na jeho návrat domů. Škoda,
tak hodného člověka jaký byl on. Zanechal mi v srdci tu nejkrásnější vzpomínku,
kterou uchovám ...
Chybová s dětmi.

V tom měsíčním vojákování taky jsem byl určen k hlídání muničních skladů
pár kilometrů od Čáslavi. Do nákladního auta s plachtou nás nastoupilo dvanáct,
včele s četařem velitelem a jeden základak s divokým vlčákem. Muničáky ukryty
ve stromoví byly obehnány vysokým drátěným plotem. Zděná strážnice stála
mimo oplocení proti bráně do skladů. Mezi budovou a branou vedla tvrdá,
kamenitá cesta u niž v obou směrech před lesíkem na okraji se tyčily tabule
s výstrahou: Zákaz průchodu civilním osobám, v noční době!
Stanoviště strážných - jeden muž stál před strážnicí a dva vojáci se střídali
po dvou hodinách uvnitř areálu. Ten byl rozdělen na tři díly. Dva úseky procházeli
dva strážní, třetí díl v noci hlídal pes uvázaný na dlouhém řetězu, který volně
klouzal po napnutém ocelovém drátě. Ten pes byl nebezpečný pro každého
strážného. Jak se člověk blížil po silnici k jeho úseku počal zběsile lítat s hrozným
štěkotem sem a tam, a hrozilo, kdyby se urval - karabiny na řetězu se odíraly
- od něho napadnutí. V tom případě jsem si říkal, kdyby po mě skočil, použil
bych samopal. A psovod, ten chrápal na strážnici.
Měl jsem první hlídku od 20 do 22 hodin. Když jsem byl vystřídán a mohl
jsem se natáhnout na pryčnu, krátce na to došlo k poplachu. Strážný
před budovou křičel: "Stůj, stůj, nebo střelím!" Vyletěli jsme s četařem
a s tím druhým, kterému taky skončila služba, před strážnici. Tam náš společník
mával zbraní na civilistu, na němž hned bylo vidět, že je v alkoholickém opojení.
Opilec nedbal na noční zákaz chůze kolem muničáků a mohl přijít k úrazu.
Museli jsme ho vyvést z lesa. Do hlášení se případ nepsal. Další hlídky již prošly
v klidu.
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Setkání a vzpomínání po letech

Přes přítele kněze Josefa Mokrého jsme se poznali s Jarošovými
ze Žďáru nad Sázavou. Navzájem jsme se navštěvovali.
Jednu neděli před naší chalupou zastavilo auto. Z �ěho vystoupil pan Jaroš
s manželkou, ale v autě u volantu zůstal jakýsi muž. Pravím Jarošovi, aby ho taky
pozval dál a všichni šli dovnitř. Plý je to jeho bratr a že se s námi nezná a nechce
obtěžovat. Tedy jsem šel k vozu a sám zvu pana řidiče. Vystoupil a já poznal
kuchaře z dob vojačení v Čáslavi, před více jak dvaceti roky a tak mu povídám:
"Tak to jsi ty, cos nám vařil knedlíky, říkali jsme jim blbouni, a kluci je po sobě
házeli jako míče?"
Frantík mě taky poznal, i když já jsem jeho jídlo dlouho neužíval. Knedlíky bývaly
často. Byly to větší koule z těsta. Jejich kvalita jak vysvětlil, záležela na zpracování,
mouce i vaření. Třebas byly někdy tužší, jedl jsem je, nebyl jsem nikdy náročný.
Každý den byli určováni do kuchyně dva tři nováčci na výpomoc kuchařům.
Ke škrabání brambor nastupovalo celé osazenstvo světnice t 0- t 2 mužů,
hned po budíčku, místo rozcvičky. Brambor se muselo oďstit veliké množství
pro celou rotu - ženisty, telefonisty, radisty, ale i pro posádkovou kapelu.
Tedy asi pro stopadesát strávníků.
Na muzikanty zůstaly hezké vzpomínky. Když jsme byli na pochoďáku patnáct
dvacet kilometrů vzdáleni od Čáslavi a muzikanty přivezli náklaďákem v pravou
chvíli našeho mašírování zpátky do posádky, to se při jejich řízné hudbě naše
těla narovnala a unavené nohy rozešly.
V kasárenské budově bylo po celý den rušno. Muzikanti rozeznívali svoje
nástroje, cvičně vyzváněly telefony, klávesnice pípaly morseovku. Z titulu
velitelské roty tady panoval i jiný řád, volnější než v Žižkových, a Prokopa Holého
kasárnách. Nejvyšší velitel nadporučík Jan Jakubík, již zmiňovaný v t. díle
Šel jsem životem ..., byl dokonalý odborník ve spojařské technice a psycholog
- znalec lidské povahy. Nedal se taky nikým ovlivňovat.
K ženijní četě byl přivelen četař aspirant a bez znalosti poměrů, začal honit
vojáky celé roty, podle drilu, ktelý si přivezl ze školy ve Svatém Martině
na Slovensku. Po chodbách se ozývaly jeho úsečné rozkazy a výhrůžky.
Bral a odnášel vojákům ve službě ze stojanů pušky, prstem hledal prach
na svítidlech, slídil v kamnech jsou-li vymetená, prohlížel dřevěné kufry
zda-li v nich jsou přesně srovnány propriety, na botách počítal cvočky.
Na tento způsob jednání příslušníci roty nebyli zvyklí. Jednal jakoby jenom
on byl nejvyšším velitelem.
Jeho horlivost netrvala dlouho! Takhle ve středu ráno nahlásil Jakubíkovi,
že v ženijním skladu došlo ke krádeži zápalnice a podle něho že jde o nepřátelskou
akci na možnou sabotáž.
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Kasárna byla uzavřena a rozšířeny stráže. Nikdo nesměl ven. Službu konající
dva vojíni té noci a dva další, kteří byli chyceni při přelézání plotu, když se ráno
vraceli z domů, kde přespali, byli určeni k raportu. Dělali to tak často a bylo
to známo. Meduna byl z Čáslavi, měl jenom matku a chodíval ji pomáhat
a tak často doma přespal. Druhý Koudelka z Drobovic byl selský synek a když
po 1 7 hodině mohl odejít z kasáren udělal u rodičů ještě dost práce. Měl jednu
chybu. Když se vrátil před večerkou tak byl napitý a pak na cimře brečel,
nebo hrozně zpíval. Aby zmlknul tak ho některý blízký nocležník polil vodou
z ešusu. Po 22 hodině se nesmělo rozsvěcovat tak se všechny legrácky
vykonávaly po tmě. Na žertíčky si musel dát pozor i ten, kdo přišel z města
později. Mohl mít na kavalci pod prostěradlem lavor s vodou právě v místě
kam se položil zadkem. Nebo ten kdo spával na dolním lůžku dostal spršku
ze šálku, jenž byl zavěšen na kostře nad ním a někdo ho provázkem obrátil.
Shodou okolností tu službu u roty v noci jsem měl já s vojínem Hlavničkou
z Poděbrad. Situace byla napjatá, četař již mluvil o vojenské policii, až do té chvíle,
když na rozkaz Jakubil<a byl prohledán sklad a "ukradená" rozbuška byla nalezena
za regálem.
Představení museli ten případ nějak uzavřít. Naše čtveřice určená k raportu
pak stála na chodbě, aby vyslechla rozsudek. Za to, že já s Hlavničkou jsme
neměli v hlášení zapsány ti dva m!monocležníky a oni za svou noční
nepřítomnost v kasárnách, jsme všichni dostali čtrnáct dní zaražené vycházky.
Vojín kasárensky potrestán nesměl po určenou dobu opustit budovu.
Že nebudu moci do soboty odejít z kasáren mi nevadilo, ale horší to bylo
s propustkou na neděli. Pokud jsem vojákoval v Čáslavi, tak jsem každou sobotu
jezdil domů a za Marií do Jitkova. Ze soboty na neděli zůstávali jen ti, na které padly
stráže a služby. Tedy dva na chodbě, sedm strážných u vchodu, čtyři v pohotovosti
a jeden kuchař na uvaření bryndy a vydání studeného jídla. Pak několik peciválů,
kteří byli ze vzdálených míst, třeba až ze Slovenska.
Přišla sobota. Pepa Homoláč, dobrý kamarád z Hlinska měl mít poslední
stojku u brány, od 16 do 18hodin. Požádal mě: Máš zaražené vycházky, nastup
"
za mě stráž, abych mohl vypadnout k vlaku!"
Stojím před vchodem, když přichází nadp. Jakubík. V ysypu ze sebe
předepsanou formuli.
Ale to nebylo všechno. li čtyři, kteří měli mít pohotovost se též na nás vězně
Vemte to za nás, stejně se musíte válet na cimře!" Souhlasili jsme,
"
máme ležet svléknuti, nebo v uniformě a botách. Poleháváme, bavíme

obrátili:

se na kavalcích, když služba vstoupí do místnosti a hlásí: .. Nástup kasárenských
vězňů" a přidává:

Je tady starej!" Chlapci spustili: Tys byl několik týdnů
"
"
v poddůstojnické škole, tak nás ohlašl"
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Stavíme se před kanceláří velitele do pozoru a když vyjde Jakubíl<, pronáším:
"
"Pane, nadporučíl<u, hlásím nástup kasárenských vězňů! Ten se na nás podívá
-jsme plně uniformovaní-řekne odchod a my se zase vracíme na pelechy.
Povídám chlapcům - tím to asi neskončilo. A taky ne. Za půl hodiny přichází
služba podruhé a vyzývá k nástupu pohotovosti. šouráme se v očekávání sprďáka,
ti samí. Ohlašuji nástup čtyř mužů ve výkonu pohotovostního družstva. Stojíme
jako svíce, Jakubíl< nás přejíždí modrýma očima, ve tváři se mu nehne ani sval.
Čekáme výbuch. Ale on si stoupne přede mě a docela mírně povídá:"Janáčku,
co vlastně dneska děláte? Již vás vidím během krátké doby potřetí nastupovat.

Před dvěma hodinami jste se mi hlásil ve stráži, před půlhodinou jste zde stál
"
jako kasárenský vězeň a nyní předvádíte pohotovost. Hledím mu přímo do očí,
jsem ztuhlý jako kůl a odpovídám:"Chtěl jsem jen vyhovět kamarádům,
"

aby mohli odejít z kasáren.

Panu nadporučíl<ovi se najednou ve tváři objeví šibalský úsměv a přátelsky
mi praví:"Vidíte, vidíte, vojíne Janáčku a já vás chtěl pustit domů, za děvčetem,
"
a teď tady musíte být, když máte pohotovost. A rozchod! Jako by nás pohladil.
Ale ještě nebyl konec. Služba pro nás přišla potřetí a museli jsme vystoupit
na tmavou rozlehlou půdu plnou krámu, najít školní tabuli, tu snést a po umytí
na chodbě ji zase vynést zpátky. V úterý při rozkazu slyšíme: Za vzorné plnění
úkolů se promfjí tresty vojínům: Janáčkovi, Hlavničkovi, Medunovi a Koudelkovi.
A v sobotu jsem zase jel do Sobíňova.
Pan četař, který svou horlivostí zasáhl do zvyklostí velitelské roty byl brzy
po tom incidentu převelen do výcvikového střediska u Mimoně, kde byla vojna
jako řemen. Jistě se o to postaral Jakubíl<.
Jak byli v těch časech lidé zfanatizováni dokládá následující případ.
Přijel jsem v sobotu k večeru domů na propustku. V místním kině se promítal
film Setkání na Labi. Film byl ruský, tendenčně zaměřen proti Američanům.
V něm se setkaly na Labi po německé kapitulaci dva velké armádní sbol)'
-Američanů a Sovětů. Ruští vojáci rozdávali vyhládlým německým obyvatelům
potraviny, ošetřovali jim zranění a pomáhali v odstraňování následků války.
Američané, ti však kradli umělecké předměty a obrazy a znásilňovaly ženy.
V jedné chvíli se film přetrhl a na krátko se v sále rozsvítilo. Přišel jsem
po žurnálu, tedy ve tmě, tak jsem se při tom světle rozhlížel kolem sebe.
Hned za mnou v další řadě seděl Karel Vašíček, veliký komunista a ten na mě
"
vyjel: "Takoví jste vy! A světla zhasla a film pokračoval.
Nemohl jsem se dočkat konce, abych se mohl zeptat Vašíčka, co jeho narážka
znamenala Ale ten mi v davu, než se lidé ze sálu vyvalili, zmizel. Ráno po návštěvě
kostela v Sopotech jsem vstoupil do chalupy tohoto fanatického soudruha,
který bydlel se svou sestrou Emilií, taky oddanou komunistické idei. Hned u dveří
jsem spustil: "Jako voják tvoji urážku vztahuji na československou armádu,
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v které nyní sloužím a kdybych měl svědka, poženu tě před soud. Čekám
od tebe omluvu!"
Karel starý mládenec, jeho sestra stará panna se zarazili a neměli se k odpovědi.
Znovu a zhurta pravím: "Co znamenala včera tvoje věta: Takoví jste vy?" Začal
se vykrucovat, že to na armádu nemyslel, ale na lidi s kapitalistid<ými názol)'.
"Tak tedy ty mě i moje přátelé řadíš mezi zloděje a násilníky. Tím urazíš nás
všechny mající jiný názor než máš ty a tvoje sestra!" S pohrůžkou, že když zase
od něho uslyším podobný výrok, podám na něj trestní oznámení, jsem odešel
od těch dvou pomatenců.
Karla Vašíčka odsuzovali i někteří partajníci, že za války, když byl zatčen
pro rozšiřování protiněmed<ých letáků gestapem, zradil své kumpány a prozradil
Němcům jejich jména. Byli jako on odsouzeni a vězněni. Milka se ke stáří
zbláznila a zemřela v Bohnicích v Praze. Před odvezením do nemocnice napadala
lidi ze vsi a vykládala jak ji soudruzi na Okresním výboru zneužívali a dávali
ji podepisovat listiny, které nemohla ani přečíst. Nikdo ji nejel ani na pohřeb.
Karel Vašíček a jiní uvěřili utopistid<ým myšlenkám a hlásali je při každé
příležitosti. Do hospod jsem chodil jenom příležitostně, když se hrála divadla,
nebo při nějaké zábavě. Zvláště v Sopotech u Břízů měli světničku, mimo sál,
v které poměrném klidu se dalo diskutovat. S hlasateli komunismu sice byl
těžl<ý hovor, neboť fanaticky všemu věřili, co jim předávali na stranických
schůzích, ale my zvaní reakcionáři, jsme jim přesto oponovali.
Brzy po válce vykládal

J.

P., že v našem kraji není potřeba zemědělsky

hospodařit. Pole se zatravní a bude se pást dobytek na maso, neboť Rusové mají
obrovské rozlohy zemědělské půdy a obilí nám lacino dodají. A aby jsme se měli
ještě lépe a byli chráněni od nepřátel, budou komunisti prosazovat připojení
naší republiky k Sovětskému svazu.
K. V. vybarvoval budoucnost vesnic. Postaví se ohromné bytovky s potřebným
moderním zařízením, zbourají se chalupy a obyvatelé se nastěhují do paneláků,
kde budou spokojeně a bezstarostně žít. Nikdo nebude nic vlastnit, všechno
bude všech.
M. B. ten rozebíral plány do budoucna. Až vybudujeme socialismus,
začneme přecházet do reálného komunismu v němž již nebude třeba rodiny,
neboť ta jedince svazuje. Ženy a muži podle uvážení si budou vybírat partnel)'
jen k sexuálním hrátkám a děti tak narozené budou dávány do ústavů,
v kterých budou od malička vychovávány podle komunistické ideologie.
Topolář, politruk, sliboval posluchačům po zrušení peněz jídlo, oblečení,
dopravu a všechno co potřebuje člověk 20. století zadarmo. Automobily
budou státní a kdo bude chtít vyzvedne si auto z veřejných garáží. Každý bude
pracovat podle svých schopností, žádný nebude mít nějal<é lepší výhody, všichni
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si budou rovni. Socialistický později komunistický člověk bude tak vychován,
že bude všechno dělat poctivě k blahu celého společenství.
Jirka St., utkvěl mi v paměti v den okupace 15. března

1939, kdy Němci

vjeli do Sobíňova. Jako student gymnázia mluvil s Hitlerovci jejich řečí a byl
za to lidmi odsuzován. Když za války musel na práci do říše a odkud zběhl,
dostal se v řfjnu
•:

1944 k partyzánům. V brigádě M. j. Husa byl aenem štábu

a politickým komisařem. Zvládnu! též ruštinu a tím se stal tlumočníkem
mezi ruskými a českými partyzány.
Byli jsme čtyři chlapci ze Sobíňova, kteří jsme mohli navštívit partyzánské
sídlo v Praze, Na Příkopech, v květnových dnech, roku 1946, před celostátním
partyzánským sjezdem. Partyzáni z naší vesnice nás ubytovali v jednom pokoji
veliké budovy s lůžky, nad nimiž na stěnách visely zavěšené samopaly. Po courání
Prahou jsme se s nimi večer před spaním setkávali a rozmlouvali o tom, jak se bude
vyvfjet politická situace v našich zemích. Jirka měl možnost za partyzánštění
mluvit s druhy ze Sovětského svazu a tak jeho tehdejší názor na socialismus
byl odsuzujíd. Prohlašoval: .. Podle sovětského vzoru nemůžeme vlast budovat,
to by bylo špatné! Já se nikdy komunistou nestanu!" Když se pak v roce
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dostala k moci komunistická strana, stal se jejím členem a jeho kariéra závratně
stoupala. Měl talent na řeči, tak byl vyslán do Ameriky na vyslanectví jako ataše.
Ale dělal špionáž, jak jsem na vlastní uši vyslechl z rádia Svobodné Evropy:
Špion Jiří St. Byl vyhoštěn z USA pro vyzvědačství. Za válečného tažení Američanů
v Koreji se ve vsi objevil v uniformě majora. Mohu říci o jeho cnosti. Když přijel
do Sobíňova pohovořil s každým kamarádsky. Jiní, a bylo jich dost z naší vesnice,
kteří se politikou dostali nahoru se k bývalým spoluobčanům ani nehlásili.
V té uniformě, jak mi vyprávěl byl posílán jako člen, tak zvané neutrální komise
na jednání po zastavení bojů. Byl i ve Vietnamu. Přiznal se, že již ho to létání
do cizích států unavuje. Stal se brzy potom vedoucím v Československé tiskové
kanceláři- zahraniční obor v Praze. Při jízdě do hlavního města jsem ho s přítelem
Standou navštívil. Liboval si práci.
Když před důchodem jsem potřeboval potvrzení o účasti v odboji a mém
zranění poslala mi bývalá občanka Zd. Moravcová, za války vězněná v Terezíně,
Jirkovu adresu. Ten, že mi může nejvíce pomoci v získání osvědčení 255/Sb 46.
Za dva měsíce mi telefonoval přítel Jan Polívka z Vojnova Městce, že Jirka
je na dovolené v Městci u pana Loubka a mám tam přijet.
Jirka mě srdečně uvítal a omlouval se, že mě nechal tak dlouho čekat. a předal
mi potřebné potvrzení.
Pan Loubek důchodce vyřezával kukačkové hodiny a já toužil vidět jeho
práci. Při loučení mě pozval na návštěvu. Při jednom cyklistickém výletu jsem
se u něho zastavil.Zavedl mě do Jirkovy pracovny v mansardě.Bylo tu množství
knih a listin...Tady tráví Jirka volný čas a studuje a píše. Musím si na něho
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postěžovat. On zavrhuje marxismus a vzhlédnul se v Trockým, studuje jeho
spisy", posmutněle ukončil stížnost.
Jirka měl sklon k dobrodružství od mládí, a taky tak život prožíval a názory
měnil. Kam se jeho zápisy poděly? Jistě by nám více o něm pověděly.
Připojuji jeho projev z roku 1946.
Svobodný Havlíčkův kraj, týdeník Národních výborů na Českomoravské vysooně,
Havlíčkův Brod, 4. dubna 1946. Ročník ll. číslo 14.
V

ý
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Jiří Starý,

člen štábu brigády.

Partyzánská brigáda Jana Husa schází se na své prvé pracovní konferenci
v Havlíčkově Brodě, v jehož kraji v době okupace působila, u jehož obyvatelů
rekrutovala jedny ze svých nejlepších spolubojovníků a spolupracovníků.
I nyní vzácným pochopením jeho obyvatelů je členům partyzánské brigády
umožněno uskutečnit tento sjezd, ukázat obyvatelstvu okolního kraje naší práci,
složit účty ze svých bojových akcí v době okupace a podat přehled vykonané
práce při budování našeho státu.
Právě před rokem byla brigáda na vrcholu své moci. Nezlomena těžkou
ztrátou, utrpěnou v boji u Leškovic, kde padl její velitel a byla ztracena vysílací
stanice a tím spojení s hlavním štábem fronty, nezakolísala a pod vedením
komisaře Miroslava Tůmy zahájila ještě intensivnější boj proti nepříteli.
V tomto boji účinně pomáhalo civilní obyvatelstvo, které ve většině případů
projevilo svou bojovou morálku a poskytlo veškerou pomoc, byť za cenu velkého
rizika. Na tyto pomocníky a spolupracovníl{)' nezapomínáme. I ti sem nyní přijdou,
i oni budou s námi rozhodovat o další mírové práci. Byli jsme jednotní v boji,
budeme jednotní i v míru. Nečiníme rozdílu mezi tím, kdo se zbraní bojoval
a tím, kdo to štěstí neměl a mohl pomáhat jen podle svých možností a sil.
Chceme vytvořit jednu rodinu, rodinu naší brigády, která se jednotlivě zapojí
do celostátní partyzánské organizace. Tato pak hodlá navázati styky se všemi
národy Evropy, v nichž partyzánské hnutí bylo, a utvořiti, mocnou a respektovanou
mezinárodní evropskou partyzánskou organisaci. Prvý krok k uskutečnění
této mezinárodní partyzánské organisace bude uoněn v Praze u při1ežitosti prvého
celostátního partyzánského sjezdu. Bylo by naší neodpustitelnou chybou,
kdybychom se uzavřeli do svých hranic a svoji pozornost obrátili jen na záležitosti
vnitřní, dnes, kdy závislost jednoho národa na druhém je tak úzká. Jde především
o přebudování předválečné demokracie v demokracii poválečnou, v demokracii
lepší a sociálně spravedlivější. U nás jsme toto přebudování začali naší národní
revoluá celkem hladce, bez hlubších otřesů a destrukčních jevů, které pravidelně
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každou politickou a sociální revoluci doprovázejí. Na ostatní národy toto
vše ještě čeká a projeví se tou či onou formou dříve nebo později. Předválečná
demokracie vykazovala mnohé nedostatky a v řadě zemí podstatně zavinila
příchod totalitních diktatur. Bude se tudíž muset reformovat, přerodit. Nic však
nepomůže, přeformuje-li se demokracie jako systém a zůstanou-li lidé titíž.
A to je právě to nejtěžší, co na nás na všech závisí, tato přeměna demokratů. K tomu
musíme všichni pracovat a začít l<aŽdý sám u sebe, neboť to je jen v možnostech
jednoho každého z nás. A tu bych chtěl zdůraznit, že veškeré naše snažení bude
směřovat k tomu, aby partyzán byl vzorem tohoto aověka v životě soukromém,
rodinném i státním. Být mužem v pravém slova smyslu. To znamená, že v každé
situaci zachová si svůj vlastní úsudek, nebude aověkem davovým, nedá se strhnout
demagogickými řečmi a frázemi, bude věřit v sebe a své schopnosti, bude hloubat
a snít, při tom však si bude uvědomovat závažnost jevů všedního života kolem
něho, bude prost touhy po moci a vládě, byť i v úzkém kruhu svých blízkých,
nepřestane se však krýt a bránit ponížení, nedá se odstrašiti nezdarem, nebude
zoufat nad ztrátou, ale s novou silou a energií se pustí do práce. Partyzán bude
umět snášet něhu a i tvrdost, nezpyšní nad dosaženými úspěchy a co je hlavní:
všechen svůj čas věnuje práci pro národ, rodinu a sebe.
Ano, takový již partyzán je, a není-li bude a musí takový být. Pak, myslím,
bude moci být vzorem ostatním.
Podle tohoto projevu zjišťujeme, že Jirka St., v roce t 946 měl, nebo aspoň
hlásal, demokratické názory. Když se pak dostal do soukolí budování socialismu
musel jít, možná někdy neochotně: Kupředu... zpátky ani krok... Kdyby se držel
toho, co veřejně tehdy přednesl, jistě by v padesátých letech zaplatil
vězením, nebo i smrtí.
Do vojenských, nebo policejních uniforem s vyššími šaržemi se oblékalo více
Sobíňováků, i lidé z okolí. Slepá oddanost a poslušnost k všemocné vládnoucí
straně, jim pomohla k vysokým funkcím i když neměli takové vzdělání jako
měl Jirka St.

Smutné vzpomínky

na čtyřicetjeden mrtvých vlastenců, na úseku silnice od Ždírce n/D.
do Chotěboře, v první den revoluce, dne 5. května t 945.
.. . Možná, že bylo velkým štěstím v dosahu chotěbořského povstání, že byly
německé posádky, sestavené z větší části z Rakušanů, kteří měli války po krk.
Jak v chlapecké škole, tak i přímo v muničních skladech na Bi1ku nebylo žádných
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obětí a je třeba říci, že na obě tyto posádky se šlo, jak se říká, s holýma rukama.
jejich opakem se zdůrazněním našich nedostatků v taktice i organizaci byl oddíl,
který postupoval od Ždírce na Chotěboř. Byl to oddíl protřelých hrdlořezů,
který bohužel, dovedl těžit z chyb českých revolucionářů.
jedním z největších nedostatků byla naprostá bezradnost našich důstojníků,
kteří se ihned oblékli do uniforem, ale ani v nich nesplnili očekávání. Podléhali
hlasu mas jako civilisté a až na výjimky nebyli schopni organizovat ani určit
taktiku boje proti protivníkovi tak nebezpečnému, jakým byla dodělávající
němed<á armáda.
Na Němce zpočátku působil sugestivní dojem překvapení a tvrzení,
že je po válce - ovšem zase jen na některé. Stále jich zbývalo ještě mnoho,
kteří byli ochotni bít se stále a za každou cenu.
Mimo překvapení imponovalo Němcům sebevědomí partyzánů, zvláště
když to byli Rusové v uniformách a plně ozbrojeni. Z těch měli hrůzu!
Ale i od partyzánů, hlavně české národnosti, vyšly neuvážené rozkazy k dělání
překážek přes silnice, nebo vyslání mladých chlapců, vyhodit panceřovými
pěstmi koleje na nádraží v Chotěboři a podobně.
Němecl<ý oddíl po krvavém střetu u Sobíňova, kde zanechal třicet
zabitých našich mužů pokračoval k Chotěboři. Na Bílku zavraždil dva občany.
U přejezdu dráhy u Chotěboře zastřelil dvoučlennou českou hlídku.
S oddílem zabijáků přišel do města strach. Co nepovraždili cestou u Sobíňova,
Bílku a před Chotěboří chtěli dokonat na náměstí, kam přivedli čtyři naše,
aby je zde popravili pro výstrahu. Další skupině bylo stejně zle, na nádvoří
závodu, kde je chtěl postřílet oddíl, který v odpoledních hodinách projížděl
zvláštním vlakem, nedostal se dál, než do Rozsochatce a vrátil se zpět.
Ani vyhozená kolejnice mu v tom nezabránila, vlak nevykolejil. Tento případ
jen znásobil vztek vracejících se Němců, kteří povraždili sedm mužů na nádraží.
Lze mluvit o velkém štěstí, že obě skupiny - jak na náměstí, tak i v závodě
- nestihl stejný osud.
Tak skonal první den revoluce v Chotěboři. Malé jednotky našich se uchýlily
mimo město, aby se v lesích zorganizovaly k dalšímu odporu. Další dny byly
vyplněny nervozitou, kterou vyvolávali Němci, rozlezlí po městě a hledajíce
i po domech zbraně na nich ukořistěné...
lýbráno z dopisu, ze dne 19. května 1945.

. . . . Vzpomínali jsme na Vás v den bojů o Prahu velmi často. U nás jsme prožili
velmi mnoho a díi<Y Bohu - Pán Bůh nás ochránil, takže jsme to všichni přežili
živi a zdrávi. Stavěli jsme barikády všichni čtyři, maminka se hlásila u Červeného
kříže jako ošetřovatelka a manžel byl v kritické první noci v našem Rozhlasu.
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U nás v bytě bydlela po celou tu dobu až do čtvrtka z našeho domu

ze 3. poschodí jedna rodina štábního kapitána se dvěma dětmi. Kromě toho
byly u nás všechny děti z našeho domu, neboť náš byt je ve zvýšeném přízemí
a tak se přece jen cítily bezpečnější než ve svých bytech. V krytu ve sklepě
by býval nikdo nevydržel celý den.
Můžeme již nyní zase svobodně dýchati, je to krásný pocit a snad dá Bůh,
�

že se ty poměry přece jen trochu utváří, abychom se měli zase lépe.
Bohužel co se týče zásobování je na tom Praha velmi špatně. My jsme vůbec
nedostali ani kapku mléka

za

těch 14 dnů. Ten příděl masa je též velmi špatný

a tak jsme odkázáni jen na ty brambory a nějakou tu placku...
Zda-lipak tam máte ruské vojsko? My jsme zde měli tři dny hodně veselo,
u nás v ulici jich bylo plno. Někteří rozdávali dětem vařená vajíčka, bombony,
čokoládu, mužům pak cigarety a tabák. Dokonce i rozdávali Pražanům jejich
jídlo a polévku. I masové konservy dávali. Večer zde pak stříleli rachejtle,
takže Praha se opravdu veselila. Rovněž když přijel pan president Beneš Praha
jásala, lidé od rána již stáli v ulicích, kde měl jíti průvod odpoledne...
Když pochodovala naše armáda byla též krásná nálada a lidé byli nad tím vším
dojati. Jen aby vše se urovnalo vnitřně a lidé byli spokojeni, když tolik našich
životů přišlo pryč, ať to bylo v bojích s Němci jak zde nebo

za

hranicemi,

anebo v koncentračních táborech...
Včera jsem dostala lístek od tetičky z Chlumu. Psala, že přežila ty boje u Vás
a že v Sobíňově je 20 mrtvých. Je to na takové malé místo mnoho obětí.
Zde v Praze je též mnoho obětí. Nestačí pochovávati. Příbuzní, kteří chtějí
své mrtvé pohřbít zvlášť musí sami vykopat hrob. Lidé na hřbitovech to prostě
nestačí. Pohřby se konají po celý den. Též o rakve je velká nouze. Takže jsou to rakve
obyčejné, zbité z prken a jen na černo natřené. Nyní u nás na Vinohradech
z kostela sv. Ludmily pohřbívají hromadně do velké nádrže, kde byla dřívě
napuštěna voda. Ty nádrže nechali udělat Němci v poslední době, aby byla
voda po ruce v případě požárů v městě.
Nyní vodu vypustili a dávají tam rakve. Jeden den jich tam položili padesát
najednou. Je to smutné podívání, neboť je to bez jakýchkoliv obřadů ...

(

Dopis p. Kočmerževské- Praha - Vinohrady
p. AloisuJanáčkovi- Sobíňov
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Z poválečného tisku
Co by nás čekalo, kdyby vyhráli...
Kdyby byli Němd vyhráli, co by nás čekalo, podalo přesně svědectví přelíčení
s německými původd války v Norimberku: Tajné doklady, záznamy německé
vlády o jednáních proti míru, proti bezpečí jednotlivých národů, ukázaly jasně
německé plány. Kapitán Harris, americký žalobce, předložil soudu také vysoce
tajný dokument, týkající se českého národa, s datem 15. řijna 1940.Je podepsán
generálem Frideridm.
Jsou v něm naznačeny tři možnosti, z nichž dvě jsou považovány za nedostatečné
- německé pronikání na Moravu a omezení českého vlivu nestačí.
Deportaci všech Čechů by nebylo možno provést v rozumně krátkém čase.
Třetí řešení: Asimilace Čechů, to je pohlcení asi poloviny české národnosti Němd...
Nasazením Čechů v říši, s vyjimkou obyvatelstva sudetského území.Jinými slovy:
rozptýlení českého národa.
Druhá polovina českého národa musí být zbavena mod, vyhlazena a vyvezena
ze země všemi možnými prostředky. To se vztahuje zejména na rasově
mongoloidní část a na většinu inteligence...
Takové byly plány Němců!
Považovali jiné národy za rasově nečisté a méně cenné. O českém národě vytvořili
si mínění, že je v nás mnoho mongolské krve, to je, že jsme mongoloidní.

Revoluční gardy po druhé světové válce
Možno říd, že se vlastně jednalo o předvoj Lidových milicí. Byly to skupiny
mladíl<ů různě oblečených, ale každý byl ozbrojen puškou, nebo i pistolí.
Na rukávech nosili pásky s písmeny RG. Členové jedné takové tlupy působili
i ve zdejším kraji a byli v ní i někteří Sobíňováci. Tito ozbrojenci svými nedobrými
činy si u lidí získali pojmenování Rudé, nebo Rabovací Gardy, neboť se řídili
heslem: Kde co, po čem! Vyprávěli mi o nich lidé, kteří s nimi měli špatnou
zkušenost. Občas, aby se blýzkli, vystupovali při různých tryznách, kde vypálili
salvu z pušek, na paměť padlých.
Zmíním se o jednom takovém hrdinovi. Když se 5. května 1945 připravovali
muži odejít na Bílek, tento mladík J. H. prohlásil: .. Hoši, hoši, to je o držku!"
a odešel a ukryl se doma.
Po osvobození však byl první, který se dal do RG a potom s dalšími odjel
do pohraničí, aby pomáhal odsunovat Sudeťáky a "bránit" státu majetek.
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Tito ochránci zabraného majetku dostali nový název: Zlatol<opové. Kradli všechno
cenné nejen pro sebe, ale i na prodej. Zmíněný j. H. za svoje zásluhy v pohraničí
se dostal I< SNB, kde dosáhl vysokou funkci na okresním velitelství a v ní pobyl
až do

55 let, kdy odešel do důchodu. Zajímavé u něho bylo, ač nadával

na imperialisty kouřil jenom cigarety západní, americké.
Revoluční gardy, nebo též Národní stráže bezpečnosti, Občanské stráže a Národní
milice byly ozbrojené jednotky organizované v květnu t 945 na závodech
a

při

národních

výborech.

Účastnily

se českého

národního

povstání

a po osvobození sloužily I< ochraně nár. majetku i veřejného pořádku. Příslušníci
byli označeni páskou RG. Výnosem ministerstva vnitra ze 6. června t 945
byly RG zrušeny. Část příslušníků zůstala v nově utvořených závodních stráží,
které se v únoru t 948 přeměnily v lidové milice.

(Slovník naučný /ll dJJ, str. 852.)

ZRCADLO DOBY

-

rok f 945

První nováčkové už nastoupili
Do kasáren nastoupili první nováčkové. Po prvé po sedmi letech. jsou mezi
nimi svobodní , ale letos po prvé je mezi nimi také mnoho těch, kteří mají
už rodiny. Nastupují do armády, která chce být jednou z nejlepších, aby nezůstala
nic dlužna své tradici a ideálům, za které bojovali naši stateční a hrdinní chlapci
na všech bojištích světa. Mladí lidé se odjakživa těšili na vojenský život. Viděli
v něm ideál mužnosti, neboť teprve vojenským výcvikem dozrávají zdraví muži
v opravdu silné občany státu. ještě nikdy neodcházeli mladí muži ze svých
domovů a od svých rodin na vojnu s takovou láskou jako letos. Mnozí z nich
poznali v květnových bojích, co je chtít bránit rodnou zem... Prošli už prvním
bojem, poznali cenu přátelství, když byli zraněni a druh je s nasazením života
odvlekl do bezpečí...
A teď nastoupili, aby se řádně vycvičili. Život vojenský je tvrdý. První kroky

výcviku nebudou nejlehčí. Nočnípřesuny jednotek byly v této válce tak častými
zjevy, že jejich cvičení se stane předmětem zvláštní péče. Branci poznají nové
a moderní zbraně. Budou žít ve společnosti odvážných synů vlasti, jejichž prsa
zdobí nejvyšší řády naše i zahraniční. Bude to opravdu nové prostředí. Družnější.
O to vyšší musí být kázeň, která je vojákovi tím, čím je mu zbraň. Voják
má vědět, proč musí konat každý cvik, pozor, k poctě zbraň, být řádně a čistě
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ustrojen, proč musí mít třeba všechny cvoa<y v botě. Musí vědět, proč má zdravit
služebně vyššího, že je to nejen slušnost, ale služební povinnost, že právě
v pozdravu se ukazuje kus vojenské kázně. Všechny výkony při výcviku,
ve službě i mimo službu musí být založeny na uvědomělé a železné kázni.
Žádá-li dnes národ, aby naše armáda byla lidová, pevná a silná, musí také náš
občanský lid cítit vojensky. Musí i on mít vojenskou ideu, aby si vážil armády,
ctil ji a měl ji rád. Ne slovy, ale činy. Může to dát najevo třeba tím, že se rychle
a zvýšenou měrou postará o rodiny branců, že chlapcům započítá, až se vrátí,
vojenskou službu do platu i do postupu. Zkrátka, že se bude s těmi, kteří teď
nastoupili do kasáren, počítat.
"Svět práce" 4. 10. 1945.

Dneska: Vlastenectví= O
Oběť pro vlast = O
Místo toho = Kde co urvat!
Tržní hospodářství= Kde co trhni!
Důkazem toho, že většina mužů v mém mladém věku toužila se stát vojákem,
uvádím na příklad mého spolužáka Václava R. Byli jsme u odvodu v Chotěboři
a volali nás na prohlídku podle abecedy. Když padlo moje jméno, abych vstoupil
do místnosti, kde byli páni doktoři, přistoupil ke mě Václav a prosil: .. Přimluv
se aby mě odvedli!"
Když mě doktoři prohlédli ze všech stran s výroky: Zuby zdravé, oči, sluch,
nohy v pořádku, tělesná zdatnost výborná, výška 1 70 cm dostatečná, odveden
bez vady a s dodatkem - takové vojáa<y potřebujem - jsem oznámil přání
Václavovo. Bohužel, pro jeho tělesnou slabost Václav odveden nebyl a dostal
modrou knížku.
Po šesti letech po vojně, tedy po více jak osmi letech od odvodu, když jsem
byl na cvičení, jdu po chodbě a u stolku dozorčího roty, koho najednou vidím
- Václava! A on mi hrdě praví: .. Požádal jsem vojenskou správu, abych mohl,
aspoň na cvičení, a tak jsem tady!"
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O vládnoucích mocipánech
O těch mi přinášel zprávy Emil Socha z Prahy. V zimě bydlel v Praze,
přes léto pobýval u přibuzné Květy Pokorné v Sobíňově. Chodíval k nám pravidelně
o páté odpolední, vysedával v křesle a vyprávěl. Jeho byt v Praze se nacházel
v ulici, v které měl sídlo Čepička a další papaláši a tak toho o nich hodně věděl,
jak si zařizují byty drahými obrazy a předměty a jak jednají v soukromí.
Pan Socha, nikdo by to o něm neřekl, ovládal několik jazyků a měl i diplom
doktora práv. často vzpomínal jak dělal sekretáře soudruhovi Gottwaldovi,
jak mu podával k podepsání různé listiny, tlumočil a plnil i jiné úkoly úřednil<a.
ŘI1<al: "Nepochopil jsem, že jsem tam tak dlouho vydržel, než přišli na to,
že jsem byl ruský legionář a pak mě vylili. Měj jsem na štěstí před důchodem
a tak jsem v areálu ruzyňského letiště uklízel ještě nějaký čas jako důchodce.
V íš, stát za Gottwaldem nebylo přijemné. Ten chlap byl tak prochlastán,
že páchnut na hony!"
Socha pomohl svými vědomostmi při psaní různých žádostí a radami v tíživých
situaách mnoha lidem. Přinášel a kupoval mi v antikvariátech knihy, které v dobách
temna byly na indexu a jinak nedostupné, papír do psacího stroje a kancelářské
potřeby. Mnoho jsem se od něho dověděl o legiích, dění za první republiky
i o politických představitelých, které znal osobně. I jeho bratr Karel Socha,
též z Prahy, si nás oblíbil a taky nás navštěvoval, třeba jenom na pár hodin.
Byl to bývalý úřednil< na ministerstvu financí, tak se při hovoru nezapřel.
Jeho oblíbeným tématem bylo peněžnictví a matematika. Ve vzpomínkách
často zavedl řeč do časů první světové války. Prožil ji jako oficír v rakouské
armádě a po skončení krvavého běsnění působil po několik roků ve vyšší funkci
v československém vojsku. Do vysokého věku si držel vzpřímenou postavu.
Karel byl štíhlý, vytáhlý, Emil zase menší a silnějšího vzhledu.

Z cestáře štábní kapitán

V listopadu roku t 95 t, po propuštění z vojny museli se všichni navrátilci,
z tehdejšího chotěbořského okresu dostavit na Vojenskou správu sídlící
v budově u nádraží.
Když jsem vstoupil do kanceláře, spatřím sedět za stolem muže, jehož jsem znal
z učení v Libici. Byl to pan Z. cestář. Chodil do dilny a já mu opravoval jeho
pracovní nářadí. Nyní byl oblečen v uniformě štábního kapitána. Taky mě poznal.
Na Vojenské správě nám doplňovali záznamy do vojenských knížek.
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Soudruh Z. nahlédnul do listin před ním na stole ležících a praví:.. Máš tady
zaznamenáno, že jsi absolvoval tři kurzy- radisty, telefonisty a zdravotníka.
Co ti mám napsat do knížky?"
Navrhuji mu, aby mi napsal funkci zdravotníl<a. "Těch máme dost", namítne štábní
kapitán... Tak tedy radistu, ale jen fonové stanice", žádám. Něco zazn amenal.
.. Knížku dostaneš poštou", a propustil mě. Když jsem knížku obdržel četl
jsem v ní: Zařazení v případě války- jako l<ovář. Kurzy kamsi zmizely.
Za dva roky na to pozvali nás s knížkami znovu. Kováře mi škrtli a skvělo

se nové určení- Kolář! A v kolonce Třídní původ, místo dělníl<a přibylo - syn
dělníl<a. Standovi Kafkovi uvedli: Syn živnostníl<a. Nevím jestli to měl být kolař,
nebo kolář? Čárka nad a skutečně byla!
S těmito zápisy knížku jsem odevzdal po mé šedesátce, když nás
v Havlíčkově Brodě demobilizovali. Kastovat lidi, to uměli soudruzi dokonale!
A jaká byla kariéra vesnického cestáře a jak skončila?

Byl povýšen, odvelen do Prahy, na generální štáb a tam taky skončila a to velmi
tragickým způsobem jeho životní pouť, roku 1969. Snad po výstřelu z pistole,
kulkou v hlavě! Od sebe, nebo někoho jiného??

O Leškovicích - Jak se lhalo od začátku
Již mnoho literatury a článků vyšlo o tragédii partyzánského štábu
M. Jana Husa, u Leškovic, ale opomnělo se jak tuto událost, hned po válce,
zkreslil a zneužil člen této skupiny M. Pich - Tůma. V brožurce Partyzáni
na Železných horách, r. 1945- Podle vyprávěníM. Tůmy, upravil L. Štoll.
Na straně 20 se uvádí:
....Jednoho dne hajný Mužíl< spatřil sedmiaennou skupinu našich partyzánů
při odpočinku v lese. Byla to skupina velitele brigády: sám major Fomin, náčelníl<
štábu nadporučíl< Perchunov s radisty, brigádní lékařkou a štábem. HajnýMužíl<
ihned to oznámil Ing. Dvořákovi, který zprávu o příchodu majora Fomina
do jeho lesní oblasti bleskově telegrafoval kolínskému gestapu, označil mu
na plánu stanoviště, kde právě Fominova skupina táboří. Za několik hodin
přijelo 1200 Němců, 40 psů a dvě lehká obrněná auta. Němci sevřeli les,
obklíčili skupinu pěti kruhy, které se stále stahovaly. Když se dostalil na dostřel,
vyzvali sedm partyzánů, aby se vzdali. Celá Fominova skupina jako jeden
muž odpověděla na tuto výzvu střelbou a podnikla nerovný boj proti strašné
přesile. Boj trval36 hodin. Když střelba ustala, zůstalo na bojišti přes 60 zabitých
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Němců, veliký počet jejich raněných, 37 zabitých psů, ale též i 7 mrtvých
těl hrdinů majora Fomina, nadporučíka Peruchunova, staršího radiotelegrafisty
šašky, radiotelegrafistky Maši, lékařky Lídy a dvou českých partyzánů Jana Janáa<a
ze Sobíňova a soudr. Ferdy z Ledečska. (Byl to J. Coufal ze Samotína
u Žižkova Pole).
K tomu bych chtěl jen ještě dodat, že padlí hrdinové ještě před smrtí
snědli většinu listinných dokumentů a část jich zahrabali do země. Tato část byla
lidmi z vesnice později nalezena a nám odevzdána. Zbraně a vysílačky
byly skupinou zničeny. Do kůl)' stromů, pod nimiž skupina bojovala, vyl)'li
její aenové sedm pěticípích hvězd...
Mezi padlými u Leškovic, byl i sobíňovský občan Jan Janáček. Jendovi se, bohužel,
podle jeho druhů, nepodařilo včas odejít k jinému partyzánskému oddílu,
jako se to povedlo několika jiným, když poznali hazartní jednání komisaře brigády,
po smrti majora Fomina, samozvaného velitele Picha -Tůmy.
Popisování příčin pádu štábu, během doby, nese hypothésu vytvořenou
tímto nechvalně známým Pichem -Tůmou.
Stín nad tragédií u Leškovic se vznáší dodneška i po šedesáti letech, jak to uvedl
v Novinách Vysočiny, 2. 4. 2005, R. H. zCikháje.
Památná místa protifašistického boje Východočeského kraje -Jiří Jožák, 1980.
Strana32:
... Radistka mezitím navázala spojení se štábem partyzánského hnutí při voj. radě
1. ukrajinského frontu.
Nadsté, kteří tento prostor .. pročesávali", polohu vysílaa<Y zaměřili. Soustředili
proto značné síly a prostor kolem partyzánů neprodyšně uzavřeli a došlo k boji
v němž všichni příslušníci štábu padli...
Tedy žádný hajný Mužík a Ing. Dvořák neprozradili skupinu, jak je nařkl,
v roce 1945, Pich -Tůma!
Veliké štěstí pro sobíňovské občany, zvláště rodinu Jana Janáčka bylo,
že Němci důkladně neprohlédli místa, kde ležely mrtvoly partyzánů.
TI před smrtí zahrabali dokumenty, mezi nimiž byla i legitimace Jendy Janáčka.
Jal<.é sankce by v Sobíňově následovaly, kdyby se tento průkaz totožnosti
dostal do rukou gestapa, nelze ani domyslet!
Rodině Janáčkových legitimaci předal, krátce po osvobození nálezce,
hajný z Leškovic.
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Vzpomínky Josefa Janáčka, ze Sázavy C:. 39, na robotu.
V Sázavě byla robota takhle: Mněli sme tři dni roboty tejdně. Abysme si je směli
v zejmně vodbyt, tal< sme museli něco darovat vrchnosti, třeba napříl<lad tele
nebo pěl<ny potsvinče, aspoň vosům neděl starý - mlatší se tam nebralo.
A mimo to hajnymu a myslivcovi do kapce něco. Tal< sme se dycl<y vypravili
na celej tejden do tři hodiny zdálenýho Klusborl<a. Tam sme mněli strejce,
l<terej mněl pro štyry páty koní vojanskejch maštal. Tam sme celej tejden s třema
párma volma a s jedním párem koní bydleli.
Naše zdrava byla taková: Z domu sme mněli pár bochníl<ů, zasmášky a hrníček
masnýho. Tetka nám na snídani dala vařit hrnec vody. My sme si rozdrhli česnek
na misi, přisypali zasmášl<y, nadrobili hodně chleba a vařící vodu na to nalili.
A to bylo tak hustý, re by to byl sotva prošláp. Dyš bylo deset hodin dopoledne,
dali sme dobytku žrát, sami sme si rozpařili na vohni ten zmrzlej černej chléb
a chutnal nám dobře. A vo svačinách to samy a k večeři zas byl hrnec vařící
vody a zas taková kaša chlebová.
Roboty sme mněli tehdy stopadesát dní- dyš sme ji vodbyli stovosumdesát,
tal< ešče sme museli ale dvacet dní zaplatit, to rozkradli placmistr, kancelařskej
a taky pan vrchní něco.
A při tom bylo s náma nakládáno jak nakládá myslivec se psem. Počkejme.
- Sloužil u nás čeledín moc hodnej - menoval se - Filip Ronofskej. Vod nás
ho I< vojsku vodvedli a sloužil f Italiji dvanáct roků. Přišel dom jako kaprál,
a nemněl se čeho chopit, bylo to napoclzim, tak ho otec yzal do služby. Jeli
sme na robotu, sváželi sme pařezy do milířů. Jeden byl ukrutně velkej, nemohli
ho dřevaři roščípat - robotníci - tenkrát se dalo fšecko robotou, tak my sme
ho museli celej naložit. A protože tam byla špatná cesta, tak sme s tým skusili.
A právě byl na vozi, s kerejm ten vysloužilej voják jel. Von povídá: "Ale nechme
ho tady, gdo pak se s ním bude dřít, dyš ho nerozščípali?" Navečer přišel
hajnej a povídá: "Co s tým pařezem tu budete dělat?" Ten voják povídá:
"A gdo se s ním tady bude dřít, mohli ho rozščípat!"
Slovo dalo slovo, začali se hádat, ten že ho vodvést musíme, hajnej,
až hajnej zdvih hůl a chtěl ho přetáhnout. Ten ale popad sekeru a povídá:
..Ty mlacál<u jeden, dám ti tou sekerou a hned bude po tobě!" Hajnej ofšem
si netroufal, byli sme čtyři, votáh s dlouhým nosem pryč. Ale za několik dní
dostal voják vopsilku a musel znovu narukovat do Italije a zas tam byl dvě leta.
Dyš přišel dom, to bylo sčestí, že hajnej umřel. Takový mněli prve právo!
Vyprávění Josefa Janáčka má pokračování. Pro dnešní lidi se můre jevit
nadsazené. Ale je dost starých záznamů a dokladů z doby roboty, které útlak
od tehdejších pánů potvrzují dostatečně.
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Paměti pamětníka robotní povinnosti J. Janáčka jsou uvedeny v dialektu,
jímž se mluvilo v kraji kolem Sázavy, ale i Doubravy ještě hodně v mém mládí,
v časech první republiky.
"Vo bídě selský", zaznamenával prof. Hošek.
Vzpomínkyvypravovatelů byly otištěni v N. Brodě, Fr. Riedlem, roku 1897-1899.

ČASOVÝ PŘEHLED RODU JANÁČKŮ
Jan z Markvartic
Jan z Markvartic se narodil kolem roku 1380 jako syn vladyky Mstislava z Dolan,
kraj Chrudim.
V roce 1401 - 1405 byl spolu se svými bratry Ctiborem a Staškem jedním
z patronů kostela v Sopotech v Čáslavském kraji.
V roce 1412 pečetil jako svědek trhovou smlouvu.
V roce 1415 přivěsil svou pečeť k stížnému listu do Kostnice.
V roce 1421 se zúčastnil sněmu šlechty a měst.
V roce 1440 byl účastníkem sněmu šlechty a měst v Čáslavi.
V roce 1448 pomáhal Jiřímu z Poděbrad dobývat Prahu.

Janáčkové
Zmínka o Janáčcích, z roku 1582. (Potvrdil Dr. Pavel Křivský, archivář Památníku
písemnictví- Praha. Neuvedl pramen.)
V roce 1636 je v urbáři polenského panství uveden Janeček z Markvartic.
(Chyba písaře, správně Janáček!)
V roce 1654 je majitelem statku v Markvarticích Vít Janáček.
V roce 1673 přebírá hospodářství Pavel Janáček.
V roce 1719 hospodaří v M. Jakub Janáček, který má přiznáno 101 korců půdy.
Po smrti Jakuba Janáď<a zde vznikla tři hospodářství po 33 korcích.
V roce 1772 jsou vedeni v Markvarticích č. 2 Lukáš Janáček a v č. 3 Jan Janáček.
V roce 1785 byla v Markvartiách čtyři hospodářství, z toho drželi č. 1 Jan Janáček,
č. 2 Lukáš Janáček a v č. 3 Jan Janáček. Z 358 korců půdy v Markvarticích patřila
Janáčkům převážná většina.
V Sobíňově, Nové Vsi a Sopotech hospodařilo tehdy již osm Janáčků.
V roce 1838 podle stabilního katastru hospodařili v Markvarticích jen janáčkové,
čtyři Františkové a jeden Jan.
Z předchozího můžeme soudit, že původní statek Janeď<a (Janáď<a) v Markvartiách
(kromě 48 korců půdy, jsou zde uváděni 4 koně, 2 voly, léč lesa, t.j. asi 18 ha)
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bylo dvoulánové hospodářství rozlohou srovnatelné se zemanskými statky
té doby.
Koncem 19. století přišli Janáčkové z Markvartic o všechen majetek při pokusu
podnikat lihovarnictví v Krucemburku. Podle zjištění došlo ke krachu hned
v počátku pro špatný stav výrobního zařízení, o něž se postarala konkurence
z pohledského lihovaru.

Vybráno z d1Ja Ing. Zb. Ha usera, r. 1999.

TOUHA ROZUMNÝCH
Mírumilovnost- snaha o pokojné soužití s bližními.
Bible- Písmo Svaté Starého a Nového zákona (Ekumenický překlad r. 1987 )
.

!z

2,4

On bude soudit pronárody.
On ztrestá národy mnohé.
I překují své meče na radlice,
svá kopí na vinařské nože.
Pronárod nepozdvihne meč proti národu,
nebudou se již cvičit v boji.
Izaiáš, starozákonní osobnost. Velký prorok. Narodil se kolem roku 767 př. Kr.
a žil v jeruzalemě. Zemřel ve věku 80 let za judského krále MANASESA
smrtí mučednickou.
Napsal Knihu proroctví.

Na životní stezce mne doprovázely vzory světců:
Václav pro svou moudrost, odvahu a pevnou víru.
František z Assisi pro skromnost, lásku k lidem, ptáčkům a zvířatům.
Jan Bosko v zachraňování opuštěných chlapců bez domova a pomáhání jim najít
cestu k dobru.
Svatý Václav, český kníže, v dějinách našeho národa byl příkladem a vzpruhou
i pro naše předky. V dobách zlých je pozvedal na mysli. Svatováclavský chorál
se zpíval v časech nejtemnějších. Oči národa se obracely ke knížeti.
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Před 66 lety po německé okupaci vyzval Čechy básnil< František Halas:
Kůň bronzový kůň Vádavův
se včera v noci třás
a kníže kopí potěžkal
Malověrní
Myslete na chorál

Jsem křtěný Karel Vádav a tedy je mým druhým patronem a i já volám:
Český lid jenž Bohu věrný,
volá k svému knížeti:
Vádave, vévodo země,
nenech národ trpěti.
Pohanská ho modla svírá,
pod tíhou snad klesne již,
zvedni národ znovu k víře,
ať vyznává Kristův kříž.
Ať zas chrámy naplní se,
zbožně žije celá vlast
a v té naší krásné zemi,
Čechům žíti je vždy slast.

Svatému Václavu
Příliš brzy ses narodil
o víc než tisíc let
Ten bílý skvostný květen
ta touha nechat živé žít
nemohl za tvé doby kvésti
Svět uznával jen silné pěsti
Tobě však stačil víl)' štít
O kníže pokoje

tys věděl tehdy už
že pluh je víc než nůž
že život krásný je jen bez boje
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A umět v míru žít je čest
Svět však cítil silnou pěst
a proto prolil tvou krev
Slyš kníže náš slyš míru zpěv
Dnes ten tvůj květen se změnil v bílou holubici
a celý svět k ní vztahuje své dlaně
o kníže náš nad námi bdící
tu bílou holubici
nech prosím přilétnout
na rodné české stráně.
Marie Ho/ková

Karlu Janáčkovi Soběnovskému
Poznal jsem Karla a jeho paní
až po Sametu.
Co bylo dřív znám z vyprávění.
On poctivě vždy pracoval a rád,
a s fortelem.
Co udělal, to vždycky mělo řád.
Z dvou dítek neměli se těšit,
tak rozhoď Pán.
A oni přijali ten plán
s pokorou ducha, tiše, odevzdaně.
Pán byl jim vzorem v životě
a Rádcem, co řídil jejich kroky.
A pomáhali těm
kdož postiženi byli osudem.
Pána a lidi on má rád,
skautům je přítel a kamarád.
Své vlasti rád vždy posloužil,
život svůj málem položil
v tom roce čtyřicátém pátém ...
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Též vyznamenání má několik.
Tím vyslovili jemu dík
za statečnost a věrnost Republice.

Od ČLOVĚKA, snad nelze žádat více.
A dnes? I jemu patří složit dík,

že opraven je kostelík,
že kříže, kapličky a místa památečná
jsou v pořádku. Už nejsou přebytečná,
jak tomu bylo v éře minulé.

Dík vysloví mu jistě rodná obec,
vždyť kronikáře zastává už mnoho let.
Záznamů jsou už celé knihy
a dokladů je bezpočet.
Tož, Karle, přijmi ta uznání i dík.
Ať zdraví je tvůj věrný společník.

Karel Bláha, učitel, Pardubice. Listopad LP. 2004.

časopis Světlo, č. 48, listopad 2004.
Američané přestávají věřit Darwinovi. Většina Američanů již nevěří ve vývojovou
teorii, nýbrž je přesvědčena,

že Bůh stvořil svět...

PERPETUUM MOBILE?
Prý po velkém třesku
vyvíjel se svět kolik o tom páni vědci
napsali již vět.
Rozebírat hypotézy?
Zbytečně ztrácet čas!
Lidé, jenom pohleďte,
kolik všude krás!
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Vzhlédněte za jasné noci,
v hvězdnou nebes báň,
milióny třpytných světel
zavěsil tam Pán.
V nekonečném Vesmíru
naše planeta.
jak baletka otáčí se
řekne něžně poeta.
Bez příčiny, bez důvodu
vzniklo všechno náhodou?
Přesvědčen každému pravím:
DARWINO VA lEORIE JE DĚRAVOU NÁDOBOU!!
Kam to páni vědátoři
lidi vedete?
Bez DESAlERA, s pýchou v srdci,
urvat co se dá to je páni bezbožníci ta vaše věda!
K. j

S. Vánoce L. P. 2004.

JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI Tl!

SLZAVÉ ÚDOLÍ
Není na tom světě
jenom radost, smích,
nesvítí jen slunce,
padá taky sníh.
Nevládne jen zeleň,
květy v krajině,
přichází i zhoubný živel
a všechno je hned jiné.
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A tak to je i s ďověkem -

dnes mu zdraví slouží
a uteče jen krátký čas
nemocí se souží.
Pamatuj proto aověče
na zadní vrátka,
neboť cesta životem
někdy bývá strmá a krátká!
K.

j.

S.

Vánoce L. P. 2004.

VÝZVA SHŮRY
Ve snách se mi zjevuješ,
tím dáváš důkaz, že mě sleduješ Ty znáš můj bolný stesk a žal.
Naznačuješ bych znovu povstal
a užil hřivny, které jsem dostal.
Není tak lehké, drahá, překlenout,
to moje velké hoře,
tak jako je těžké zdolat
mohutný masiv moře.
Posiluj shůry mou duši,
spoj se s mým andělem strážným,
usměrte spolu mou lodičku,
bych nepodléhal strázním!
Možná, že komusi v srdéď<o,
zapadne z mých veršů zrn éčko,
potěší mysl, zjasní zrak
a odežene smutku mrak.
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Tak tedy dám se do díla,
vyhledám slova něžná a milá,
aby srdce oblažila,
zkormoucené duše posílila.
K. j. S.

Vánoce L. P. 2004.

U hrobů padlých v Sobíňově, v květnu 2005
Muži sobíňovští, tiše tady spíte,
vy se ke svým drahým nikdy nevrátíte.
Nevrátíte zpátky, nikdo již neuslyší váš hlas.
Stateční jste byli, život položili,
pro svou rodnou vlast.
I když mnoho roků od té tragédie,

vzpomínka na vás ještě stále žije.
Vám čest a slávu přátelé, otcové a bratři!
Vám dneska všem naše vzpomínka patří!
K. J. s.

Na závěr
I když jsem měl antipatie proti vojně, musím říci, co mi vojna dala

a co mi vzala.
Nechuť proti učení zabijet jsem nabyl náboženským· přesvědčením
a pak zkušeností, když jsem viděl umírat v nerovném boji u Sobíňova,
dne 5. května 1945 moje kamarády a přátelé. Proto, když jsem musel nastoupit
prezenční službu snažil jsem se dostat k takové činnosti, která by nebyla
proti mému svědomí, v případě válečného nasazení. A to se mi skutečně podařilo!
Co mi pomáhalo?
Na vojnu jsem šel zdravotně i tělesně připraven skautingem, sportem,
cyklistikou, takže mi nevadily dlouhé pochody, noční bdění, spánek na tvrdé
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zemi, nebo podlaze. Jako skaut jsem byl vždy na všechno připraven, zvyklý
na kolektiv, disciplínu, pořádek. Veselá mysl, povzbuzující dopisy dívky
a maminky, zkušenosti v jednání s lidmi, vědomosti nabyté studiem z knih,
odborných a náboženských přednášek mi velice pomáhaly překlenout všechny
těžkosti. Zděděná přímost v rozhodování, nepoddajnost, výchova I< poctivosti,
úcta k bližním podle vzoru rodičů mi získávaly po celou dobu vojančení přízeň
v řadách mužstva, ale i důstojníků. Na vojně jsem nezažil žádný případ,
že by mě pro moje názory někdo ponižoval, urážel. Právě naopak! Svým jednáním

jsem získal kamarády, přátelé, s nimiž jsem udržoval přátelský vztah i v civilu.
Vojna byla taky pro nás dva zkouškou věrnosti a pevnosti v naší lásce.
Tedy mohu prohlásit, že mi vojna hodně přinesla. Prošel, projel i hodně míst
ve vlasti, které bych jinak v civilu nenavštívil. Poznal jsem lidi s různou náturou,
prožil pěkné i

napínavé

zážitky,

které mi utkvěly

v paměti.

Nebyly

to promarněné roky prožité ve vojenské uniformě, ale školou pro další život.
Každý den se snažím, po všechna léta, prožít v pravidelném rytmu a řádu.
Všechny potřeby nutné k živobytí musí být na pravém a stálém místě.
To mi dala vojna!
V obsahu spisu Vojno, povol! jsem zachytil i případy lidí měnících
se v názorech, lidí jdoucích s dobou, ale i lidí pevných charakterů. Připojil jsem,
tak jako v každé moji knížce verše. Obrazová část má přiblížit tváře těch,
o nichž je v pojednání i oblečení vojáků různých armád.
Na závěr této publikace Vojno, povol! přeji všem' čtenářům, aby svůj život
prožívali v míru, pokoji a lásce, aby nikdy nepoznali hrůzy válečného běsnění!
Třicet padlých vlastenců u Sobíňova budiž nám všem žijícím i dalším generacím
MEMENTEM!!!

VSobfňově- v dubnu Léta Páně 2005.

KarelJanáček- Soběnovský
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PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA - LEGIONÁŘI
ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 1914 - 1920

Praporák
Ceské družiny,
1914
v

Vojín 21. čs. střeleckého
pluku ve Frandi,
1918

DůsJojnickýzástupce
Cs. legie v Itálii,
1918

Čeští četníd a legionár7 z 1. světové války, v květnu 1945- Trhová Kamenice
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DIVIZNÍ GENERÁL JOSEF JANÁČEK ZE SOBÍŇOVA
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MIROSLAV

JANÁČEK
Narodll se 15. července 1902 v Podmoklanech v býval� c'lrot�ořsk�m
okrese. Do §koly chodtl v letech 1908-1913, a to do p�tltřtdnt obecnd
v Horntm S(udenct, dAle vychodil v letech 1913-1917 �tyft tftdy mn•
fansk� §koly v Chot�boFt.
Pracoval nefprve fako eldv a pozd�Jt Jako praktlkant na po§tovntm
úřad� u,.Horntm Studenci. V roce 1922 nastoupil dobrovoln� vojenskou
prezenčnt službu u 4. telegrafnt roty čs. telegrafntho praporu 1 v Kutnd
l-!oře, kde absolvoval poddůstofnlckou §kolu. Po ukončeni prezentnt
služby 22. zdft 1924 zůstal u útvaru v dal§t činn� služb� 11 hodnosti čfJ-1
taře až do roku 1926, kdy odeJel Jako spofaF-radtotelegraftsta dD 11ý>l
zkumn�ho ústavu ministerstva po§t.
V roce 1935 pFe§el k ctvllnt leteck� spol�nostt Atr Frtmas, l:ds pro<
d�Ial kurs leteqkých mechantkzl, navtgdtora a pllotzl. Ovl4dal t!Dkonale·
francouzskg a n�mecký tazyk. Po aPsolvovdnt kursu a lkouJ!c4ch ' Pa�
řlžt Mtal u Wo společnosti v hodnosti kapttdna a! do okupace Cesko•
slovenska. Ve dnech oasazent republiky N�mct byl prdv� 11 Pa!Ut a pfes
snahu udržet ho u leteckd spole�nostt se vratll do vlasti, s flkolsm pra•
covat llegdln�. Byl napofen tako radista na Paftl, Londýn t Moslr:uu ve
skupin� asi 27 spolupracovntkzl, ktera kraml 1astldl11 tnformaot do 1a�
hrantčt podporovala rodiny .uprchlých letc!l.
Jandček pracoval za okupace v tovdrnl Letov v Praze·Lettťanech tako
sekretdf Fetittele. Toto exponcvand mtsto zastdval pro 1vl odbornd :na-:
Zostl v oboru letectvt a pro faz,yko.,. 1nalostt. Mll zdl � mo!nostt
pro ztskdvdnt dzlle!ttých úda/zl o leteckl v!}robl,· pfeddval Jl do �ra�
niN. Byl ve spofenl I s fedntm sovltskgm rozvld�tkem.
ZaMtkem brezna 1941 byla skupina prozrazena, p(>nlvad! nebylo do•
statečnl dhdno konspirace. V§tchnt bylt zatčeni podlt seznamu, kterg
byl nalezen u fednoho z nich. Stalo se tak snad ll prvnt pdttk března
1941. Miroslav Jandtek byl zatčen na pracovl§tl, vlznln. na Pankrdct a
oyslýchdn gestapem v pov�stnl "Petkdrnl•. Spotenf s rodinou mll pro•
střednictvtm motdkú předdvaných n�meckým Joflrem mat.ttelce mld•
kdrny naproti "Pečkórn�·. Touto cestou zprostředkoval spofent I svQm·
spoluv�zňúm a zp�t bylo pak rodinami postlóno /fdlo a kouFenl.
Asi po roce byl fanótek pl'evezen k soudu do Drd!dan a ll lednu 1943
odsouzen vrchnlm zemským soudem k trestu smrti a 28. července t�ho!
roku popraven. (Jdafn� pFt cestl k popravl klopQtl, upadl a byl stFelen
do týla.
v roce 1946 byl Miroslavu Janóčkovl udllen Cs. vdle�ng �t! 193g ln
memortam a v Podmoklanech odhalena pamltnt deska.

JAROSLAV TICHX'
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Vzpomínka na prvního le:tce
z naší obce Žd'írec n./0.
Kdy! velkerý dennl tisk

Protek·

torátu Cechy a Morava oznámil dne
roku.

10.

ll.

zprávu

1944

CTK

to

Tam byl v prosinci 1918 převeleD
tehdy ji% rotmistr Ant. Culek, ka m
&

nfm přille I celá letecká setnina"..

V Chebu byla také v roce 1920 za

hoto zněnl, vňdi!ll jsme, :l!e se jed·
ná o naieho rodáka, léfpilota ll"tm.

ložena

!e:

nlm.

Antonfna

Culka.

Oznamovalo

se,

"Dne 10. l'ljna 1944 byli popra·

Culek a Ing.
venl Antonfn
·
mll Mrázek, je! odsoudil

Vlasti·

Lidový

aoud v Brnt. POd vlivem emigrant·

ské

propagandy

rozlll'ené

clzlm

rozhlasem.
spolupracovali
odsou
zeni v tzv. "Národnlm výboru". Roz
sudek

tedy zněl, !e

llo

du vdčl III. R.IIIJ
A

nynl

tedy

o velezra·

padesáti lětecb
Krosllc'8· Yl'Vota n8ie-·

Z.&Iťsťuf8lne -v
·

po

Vojenská

pilotní

&kola

se

základnlm a pokračovacím odděl�
Rotmistr Ant. Culek tam vy

konával jeltě apolu

jinými tech.
Když pak v

•

otekou správu letlltě.

r.

byla

1926

letecká

�kola

přestě

hována z Chebu d o Prostě�o-va, byl

rtm.

Anton(n

Culek

přeložen

ja�o

léfpllot na lctiitě v Olomouci. Od
tud

se

zúčastňoval

cvičeni

a

manévr1l

1

na

vojensk:f'ch
Slovensku.

ho ro·dáka, lrtm. letectva Antonlna
Culka, naraz. dne 13 . 9. 1896 ve

Zdlrcl čp. 41, čili, jak se u nlis řl

kalo u Culkd .. odnaprotl ... Jebo o
tec, též Antonfn, byl postlllonem
lfzdnl polty a jezdfval denně do
2:dfrce
pfl

od polity, která tehdy byla

nAdražf

v

Tdmově

hostinci,

pfes Krncemburk a:! do Moravské�

ho

Zďáru.

mladý

Proto

také,

kdy!:

jeho

syn Antonin ukončil lkolni

docházku, dal ho otec do učenl d o
Zďliru, kde měl vi!t�l strojnlcko
·zámečnickou dflnu mistr Pohanko.

Odtud

pak

odeiel

po

vyufenl

pracovat

jako

r.

v

1914

tovaryl

do

Vídně, jak to bylo tehdy zvykem•..•
odkud-·poalal teh<ly jil! avému na·

rukovanému tatfnkovl

k

svátku

v

červnu 191!5 svoji fotosrafll se sdě·
lenfm, že čeká kaldou chvfll, :!e

bude

předvolán

k

odvodu.

A

na podzim r. 1915 narukoval i

tak
on

a dali( zpráva o něm nese datum
až 16. července roku 1917, kdy j12
slou2i jako desátnfk u

ty č.

letecké

ro

29 v Kez:dl Vasaru v Uhrách.

Byl on tedy opravdu ·prvnlm- na
Jim letcem IKAREM z nall tehdy

l eltě malé vesnice. Pamatuji ae i
jli, !e jelitil po roce 1920, kdy! nad

naši

obci

letělo

letadlo

rychlosti

kolem sta kilometrd za hodinu, vy

blhall lidé,

a

křičeli:

letl

.

.

.

!"

hleděli směrem

,,'E:ro,

Tak

podívejte

bylo

k nebi

se,

tehdy

éro

jeltě

vzácné vidět letadlo letěti
Když pak skončila hrozná avAto,

vá válka a vznikla nale samostat
ná Ceskoslovenská republika, po
máhal t on,

spolu s oněmi asi 125
na·Umi letci spolubudo·

tehdejifml
vat na'e vojenské letectvo, ktert1
mělo tenkrát jediné letlitě v Che·

bu. To bylo dne 30. ffjna 1918 ob·
sazeno našimi letci bez jediného
v:f'střelu.

poněvad!

rak.·uhersku

se

stráž

vadalal

Věrn'á
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Antonrn
slednt

Culek,

šrtm.

let.,

jeho

po·

fot
- ografie

z roku 1944, nur.
13. zHřf 1896 ve Zdfrcl n. O. P o 
sledně bytem v Olomouci.
Zénten
7. 3. 1�144. Vězněn v Olomouci, Br
ně. zde odsouzen k trestu smrti.
Popraven byl gilotinou v úterý 10.
ríjna 1944 v polské Breslau l Wroc
IHv).

Tam

po:r.nal

l

svoji

budoucl

man-

2elku Zelmfru, se kterou ae pak
v
listopadu r. 1929 v Olomouci na

radnici oženil.

·Uce

skromná,

Svatba to

.jen

byla

jako svědci byla jeho sestra

a jep

rnan:J!el Richard Zák,

zejlcl ze
jíc(

v

a

Marie

pochá

Starého Ranska a pracu

olomouckém

kovosoustru!nik.

Jim

ve

novoman!elé

V

LETOVĚ

jako

Olomouci"·

se

toké narodily dvě dcerky, a to

Jitka {dnes 62 r.) a Elllka (59 let).
jeho dosud žljicf rnan!elce je ji:f
86 roků a

ží!

a

V

nad

je prý' docela velmi svě

běhu

naif

_stahovat

!Hl

čas

rychle plynul

domovinou

se

válečná .n,račn,.a

začala

.
.
Až
·dni. I o k tomu, že' jsme ,byl_i .zrado· u
P.<tSi.eh sp.ojenc6. q.pu_itěin.·l a .pohlcen� zpUJHlOu lll. IHift
.

(Dokončen! pr!štil)

JAN MISAR.

Vzpomínka na prvního letce z naší obce Ždírec n. D.
tu nutně

(Dokončen!)
Naše tehdejU

armáda

byla po r o c e 1939

kde 1e dalo , v cukrovarech, tová·r

gálnl organizace Obrana

tech do star.

národa,

te hdy

Vlastlmll

jich činn ost

Mrázek.

zAstávala stále

dcery vystudovaly Stfednl

Je

mickou lkolu,

Jelti!

v

ně 1 matkou v Olomouci a jsou ji!

obil v ddchodu. Vlechny rády vzpo

d t erf dna 7. března

z počátku

v

mlnajl na ni!kollkery krásni! pro•

Vl!z·

1944 byli zatčeni gestapem.
n6nl byli

pak

nomickou. Starll Jitka !lje společ

pomoci zrádce a udavače Clngrola
b yli prozrazeni I ont jestli a dalll
takh

ekono•

mladll Eliška

jeltl! dálkovi! Vysokou lkolu eko

utajena, a! počátkem roku 1944 za

ml,

d ů ch odu. Ten činil
560 Kč s ml!slčn6. cof neb ylo

ani !lvotnl minimum. Po válce obil

Ant Culek a volitel letišti! v Olo·
Ing.

rokd.

Odtud také ode!la ve svfch 62 le

lle·

jejlmll! tafnfml členy byli I lrtm.
moucl

dvacet

kde pracovala přes

I tady

.

vytvořena

aby

nách a nakonec v JZD u Olomouce;

LETOV,

kam lakl\ patřilo I l etllt ii

jen

Vdova byla nuc ena pracovat všude,

vidována a tak tehdy jl! lrtm. le·
tectva Ant. Culek z ů stal sloužit fa·
ko clvllnl pilot v továrně

nepotl'ebovaly,

pfeflly 11 d oč k a l y se konc!l války,

byla zllk·

!lté prlizdnlny u

Olomouci,

Ctilkovfch

pak v Brně-Kounlcovfch kolejlch. v

ve

dědy a babičky

Z dlrcl a tehdy firn

1944 odsouzeni k trastu

známfch přátel. Tělí 1e, !e přije

smrti
a
převezeni
do
Braslau
(polsky Wroclav, česky Vratislav)

ho man!ela a latinka u přlle!ltos•

červenci

a tam opět v ll terf

dna

10.

dou přiliti rok do rodné obce své•

U aetkánl rodákO.

10.

tě • mnoha flnfml
Kdy!

konečnl!

od1ouzencl
nilkteré

•

•

Dne 15. 12. 1945 udi!lll prezide nt

•

republiky bfv. lrtm. Ant. Culkovi

jejich

"Csl. vélel!nf kfl!" ln memorlam a

man!elky obdr!ely propustky, aby

ministr vnitra pak lel vyznamenal

mohly své drahé spatřit, přijely do

Breslau-Wroclavl
pravl!

.

•

•

Tam

a! den

firn

po

předány

po

poprave

jen některé avrlky

"Pami!tnlm odznakem" dne 5. 5.
1949. Okresn f vfbor Ceského sva

po

byly

zu bofovnlkO.

byli

lů

.

•

do

paplrovfch

stofnlcké hodnosti. co! sl jisti! pl

rubá

ni! zasluhuje! Vzpomeňme proto I

pak

skonu, neboť on to byl, kdo • do·

my

•

Mrtvá, bezhlavá ti!la byla

bil

hromadni! odvál!ena na rdzná mll·

•

Al

•

zin,

vUil

jejl! man!el tam

vlfdnostf

pfenocovat
kostelnlka.

v

Pak !lla panl Culková ae svfml
dvěma dcerkami

velmi

akromni!,

In f ormace pro
•

udavačem

vle, co vldll, byl jimi zlikvidován
A my
pami!tnfcl

den

md.

a

stalo

- zastřelen, aby namluvil

kostele

pak nastoupily 1mutnou celtu do·

potraviny

Clngrolam? Kdy! vyzradil 1estapu

byl těl!

Druhf

ne•

pomáhal nallm perzeku

bol. A co se

I já! V té polské Wroclavl se po
dafllo I panl Culkové a jajl spo
lečnici,

zkoulky

jeho

aev. Moravi!, flm! poskytovali ben

bylo uvádi!no, !e byli popraveni v

popraven,

!lvotnl

vfročl

lu • flnfml partyzány, operujlcf na

dosud

Břeclavi a tomu jsem zatlm

neftěUf

padedtá

ovanfm obl!andm, podporoval spo

jam zakopána. Tato mlsta jsou po·
•

vllchnl

zklamal,

ta a tam do lpolečnfch hrobll zdstalfm neznáma

Olo
Jeho

fovnfk-letec byl povflen do dň:

odsouzenci

v!dy pfed popravou svlečeni

a oblečeni

v

smrti, aby tento nU vfznamnf bo

blclch od margarinu. Zde ae také
!e

za svobodu

mouci po!ádal k 5n. vfrol!f

nfch, které al odvezly dumO. v kra

dovl!di!ly od Udl,

a přátel nyul Jil

velké obCJI .Zďlrec!

rá no gilotinou popraveni jel

1944

·

Vám

abyste nikdy
hrllzy

mladfm
nemusell

války a ponl!enl,

celt svdj !lvot v klidu

• • •

přejeme,
prollvat
pro!lfte
a

mlr u;

npomfnejta, ale nezapomlne jt e !

byly nuceny prodat vle, co k !Ivo·

JAN MlSAl
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