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Synrbole pravdy vitěnné,
nám v temnu sví/i1snaclělemÍ
nad /roskanlii nořetn slz,
když bili jsme se o svou zetni.

MladovoŽicko v odboii
i:

'.i

'

,,Vid.ěI isem slzy u očích žen.
viděl jsem pěstě zaťaté,
Počlt'ejte málo, múlo jen,
ašak ay nós poznóte!,,
ÍIa|aa,,,Zpév úzkosti...
Byli

umučení a byli věznění. Bylo jich mnoho v talr malém městě.
a kcincentrační tábory, to byl jettiný důlraz, že tu žije odboj.
Mrtví, to jsou ti' kteří nedošli' Na živých je, aby podali svědectví o je.
jich práci a práci celé skupiny v prostř€ d í plném zrádců. I těch bylo
mnoho v talr malóm městě. Přímý účastník odboje' spjatý příliš o6obně
Mrtví

e lidmi

a událostmi

v něm, je v nebezpeěi, že jeho svědectví nebude
třeba časového odetupu a spolupráoo všech

objektivní. Bylo ikuteěně

členů odboje, aby se mnohokrát
l.ým pramenem,

ověřovaný materiál mohl stát spolehli.
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rŘÍonnÍ CHARAKrnnŮ.
Qui tacet, consentire tsídetur.
První světová válka vybojovala demokracii politickou. Ponechala
však ve státech hospodářský liberalismus. V letech poválečné konjunk.
tury rnálokdo tušil, že zde je slrryt zárodek příští katastrofy. Léta krise
nahlodala masy lidu mravně. Kdo pomůže? PÍicházi liberalistický kapi.
talismus s hospodářskou mocí, smetá politickou demokracii a nastoluje
nový režim. To je fašismus. Politická demokracie zkiamala, protože ne.
byla podepřena demokracií hospodářskou. Zklamala i tanr, kde se
zdánlivě udržela u moci. Příkladem je Francie. o,Srdce jde nalevo, ale
kapsa je napravooo.ťak nějak to řekl jeden francouzský politik ' Zd'e je
vysvětlení, proě vláda francouzské lidové fronty zrazlje svého nejlepší.
ho spojence, Československo, a ponráhá pr:ipravovat Ntrrrichov.]Vdnichov
však není jen věcí politiků. Mnichov je symptom mravní, sociální a ná.
zorové bídy širokých mas pováIečnédoby. Máš dojem, jako by se únava
intelektuálů o,z konce století.. prohryzala celou lidskou spoIečností.
Únava násobená sociální bídou, nechutí k válce u těclr, kteří ji pro.
žili' a desorientací mladých. Zkušenost staršíclr mladé nepřesvědčuje"
Ta se získává tvrdými životními zážit|<y,proto škody, jež napáchala
léta krise mezi mladýrni, jsou nejtěžší,Mladí, to jsou ti Vernerovi
na kře...
"'Lidé
Mnichov zničil v českém človělru veškerý pocit právní jistoty. 15'
bÍezen je jen zákonitý důsledek všeho' co předcházelo. To je však takó
konec mnichovstr<é'krise' Svět si uvědomil, ž,e [Iitler rresjednocuje
Němce, ale nastupuje cestu výboje. Tíživá obava, abychom nezůstali
osamoceni ve spárech německého imperialismu, se brzy rozplývá. Cesta
imperialistů je stejná od věků. Nové výboje' obsazování dalších tlzeo.í,
rozptylování vlastních sil po velikých prostorách, miliony pot|ačcných
a nespokojených v hranicích nového státního útvaru, špatná administra.
tiva v dobytých částech státu, plenění hospodářských hodnot rnísto hospodaření a nakonec pád. Pád Hitlerova Německa a jeho pomocníků ne.
bude jiný. Pocit práva se vrací. Je opět ptoó žit. Zde je počátek odboje.
Národ se štěpí. Malá část podléhá bezprostřeclnínru tlaku poměrťr,
využivá příležitosti k osobnímu prospěchu 6 nastupuje cestu spolupráce
s okupanty. Druhá část je největší. Nesouhlasí s novýrn režimem a věří
v jeho konec. Nemá však odvahy k přímému odboji, aspoň ne hned.
,,Qui tacet, consentire videtur... Kdo m|čí, zdá se, že souhlasí' Mlčet
nestačí. odboj doma musí přesvědčit světovou veřejnost' že český člo.

I

věk nesouhlasí s novýnai poměry. Jaroslav Kvapil ve své knize
,'Mani.
fest českých spisovate|ů.o pěkně pověděl, jak by|o za první světové vál.
ky nezbytně nutné přesvědčit dohodové státy, že československý odboj
''zahranióni je součástí odboje doma. To platí i v této druhé světové
válce a. o uplatnění této pravdy se snaží třetí část národa'
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Jsou města i kraje, jejichž jména nevyslovíš, aniž by se ti současně
rrevybavily představy, jež je urěuji. Třeboň a rybníky, Tábor s husit.
lkou minulostí, Pacov, město Antonína Sovy. Čim 3e určena ýožtce?
Město Sedláčkovo? Jistě, ale ty dva pojmy nesrostly' Yožičtí je nedovedli dost důrazně prosazovat. A není jiného označeni, lež by kraji i
městu razilo cestu do světa' Mladovožicko, kotlina sevřená věncem za.
lesněných vrchů. městečko na její dlani, ne uprostřed. Kraj drobných
zemědělcťr' Ti ilole mají méně dřiny a více chleba, ti na stráních více
clřiny a méně chleba. Kraj drobných živnostníků. odtuil se chodí dcl
světa za snazším životem. A loučíš.li se pohledem, než ti jej zastíní
pásmo vrchů, za nirnž je svět, říkáš si posmutněle: ,,Krásná po chudo.
bě.o. Pro chudobu opouštíšměsto i kraj, pro krásu se k němu budeš
vracet. Ubližuješ mu však vžtlycky. Všichni podnikavější oilešli, proto
nemá kraj dráhu, továrnyo proto šachty, zajizvené haldami hluché ze.
mě, marně čckají. Yožicko' to je příslib. Vožicko je možnost, která če.
ká' Zde ovšem nebude možno zasáhnout germánského vetřelce ve vo.
lensky dťrležitýchtovárnách a dopravních spojích přímtl. Úkol odboje
na Mladovožicku bude jiný, neméně důlcžitý a bude splněn dobře.
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K. ROSOt,4,.

odchovanec Masarykův, člen a funkcionář jeho realistické stra[y' spolupracovrrík ,,Mafieoo,člověk s mnoha zkušnostmi z ptvé světové války'
znatel politických a kulturních poměrů u nás, divadelník, člověk s mno.
ha známostmi života politického i kulturního, to byl E' K. Rosol. Zku.
šenosti byly výhorlou, přílišná popularita nebezpeěím, ale tio kteří se
kolem něho seskupili v potlzemní činnosti myslili z počátku na to prvé.
Již I5. dubna 1939 rozesílá skupina první leták s výzvou k občanům.
Y něm se rozebírá současná politická situace a co je třeba dělat. Začí.
ná vyeházet illegální časopis ,"V bojo.. První tiskárna je umístěna v to.Waldes.
várně
Továrník waldes, rodák z Nemyšle, podporuje vydávání
i penězi. Není bez zajímavosti, že jedním z rozhodujících činitelů této
redakce je generální ředitel zmínéné továrny, pozdější vedoucí bojové skupiny pražského rozhlasu' major Rakouš,
každoročnínávštěvník MIadé Yožice, kde má mnoho známých a přátel.
Počátkem července 1939 se Rosolova skupina zapojuje přímo na ústředí
odboje. Přijíž.lí totiž major Jaroslav Boháč, člen odbojové skupiny bý.
valého kancléře dr. Přemysla Šámala a dr..Šmorance' U Rosolů acházeji
se dále plukovník Hron, generál Slunečko, redaktor ing. Pallauš, Ro.
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solova dcera Jiřina Ličautová z Bratislag6 z domácích Mistr ota Bubeníček, Josef Brich, major Říha, Milada Jungmannová, Ant. Slabý, H.
Božek, Fr. Mrázek, tajemník Sedláček. Poslouchá se Moskva, Paříž, Lon.
dýn. Projevy státníků na západě se mění, situace pro nás je stále příznivější, ač je třeba určité reservY: protože v těchto státcch jsou stále
ieště u mcci liilé, kteří pomáhali při mnichovských rozhodnutích. Je
nutno získat přesné informace o názorech našich zahraničních pracov.
nílrů na souěasnou situaci. Z rozkazu majora Boháče odjížtlí do Prahy
Božek. od dr. Mejstříka, tehdy již sledovaného g€ s tap€ m '
přiváží čsp.
V boj' Československý boj, vycházejici v Paříži, a důležité infoiimace
pro domácí otlboj. Navštěvuje též likvidaturu čsl. důstojnictva. Toto
spojení ftvá až do skončení konfliktu s Polskem. Y množnost smírného
vyřešení otáz|<ykoridoru mezi Polskem a Německem se již nevěří. Válka je nevyhnutelná. U nás je třeba připravit povstání, Irteré bude podporovat boj:Poláků. odboj nabývá pevných forem. Generál Slunečko
vypracovává pro celé Mladovožicko plán záškodnických akcí. Z Tábora
přijížďí škpt. Novotný a Šafrán a technik staveb. telegr. úřadu Balcar.
PÍfuážejí silnou vysílačku, aby bylo možno navázat přímé spojení s Pa.
říží. To.se podaří. Skupina dostává zprávl o shození zbraní polskými
letpdly. Nejvhodnějším místem pro shození je obecni pastviště u Bě|če.
Plánek rnísta a legendu vypracovává Jos. Brich s Božkem, signalisačni
zaíízeni připravuje Fr. Mrázek, úkryt zbraní slibuje Šorm z Elbančic a
odvoz Fr. I(rál s Karlem Svatkem, Janem,Marešem a Zikmundem Yi.
tovským ze Smilových Hor. Příchody k signalisaěnímu trojúhelníku má
střežit Jan Kroneisl a Fr. YIček z Kamberka. Rosol zapojuje do chysta.
ného povstání všechny hasičskésbory' Zve jejich velitele, vysvětluje jim
podrobně situaci a přijímá slib věrnosti.
Současně organisuje Brich sběr všech použitelných zbrani, které by
bylo nutno jinak odevztlat. Bývalý školník Jos. Pokorný je ukrývá na
půdě obecné školy. Poškozené zbrané opravuje Václav Vaniš. Koncem
srpna přivážejí táborští vojáei z rozkazl Jar. Novotného plné auto
zbrani, které se potlařilo před Němci zachránit z našich vojenských
skladů. Jsou tu 4 kulomety, granáty, pušky s náboji. Zbtané přejímá
Rosol a Brich a ukládají je na Hradě pod schody. Brich stále trvá na
tom, aby všechny nebezpečné věci byly ukrývány na kiienburgských
pozemcích. Hlídkují tu Rosol, Brich, Božek.
Nečekaně rychlá porážka polské armády mění od záklatlu způsob od.
boje. Je již zce|a jisto, že se válka prodlouží na léta. Činnostl je nutno
omezit na několik nejspolehlivějších lidí. Přestávají schůzky u Rosolů.
Úkoly se dělí. Přehled o činnosti celé skupiny má jen vedoucí. Činnogt
se rozpadá na dílěí akce. Přísně se dbá, aby o dílčíchakcich věděli jen
ti, kdo je prováději. Styk je jen s vedoucim. Zatýká se. Mezi zatčenými
je několik Rosolových přátel. Zde jsme u druhé stránky přílišné,Roso.

t

Á
F.

ř..
rI
F
I
a

lovy popularity. U té nebezpečné.Rosol sám pÍicházi s návrhem změny
vedení. Nemusí uvažovat: ,$do na moje místo?.. Je tu jediný člověk,
jr: to řídící učitel Josef Brich'
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BRICÍ{oVÝM

VEDENÍM.

Jsou lidé, jiclrž si vážíšpro jejich vědomosti, zkušenosti, způsolr jerl.
nání' Bricha jsi musil mít rád. ByIa to nejšťastnější
povaha, s jakou ses
kdy setkal. Brich snad neměl nepřátel' To o sobě ve Yožici nemohl
říci nikdo druhý. Brich měl úplnou clůvěru všech a ve všem' co kona!.
A nebylo toho rnálo'
Styk s Prahou trvá. Čsp. ,"V boj.o pÍiváži ocl majora Boháče fledka
Bubeníčková a sl. Makešová, z Tábora od sokolského pracovníka Evalda
Milada Jungmannová. Koncem září odesílá skupina
z Hradu do
"L.u,,ě
Pacovy hory u Chýnova. Za vedeni škpt. Jar. Novotného
a Šafrána je
odvážejí opět táborští vojáci. Též Brichova sbírka zbraní se ze školy
odesílá. Pokorný ji vydává Ant. Slabómu a Fr. Mrázek ad,rážízbraně
vlastním vozem do oustějovské kapličky, kde je hlídá Fr, Míchal z
Raďvanova. Také vrchní četnický strážmistr František Ylček z Kamberka ukrývá nejlepší ze z|tani, které by|y odevzclány rra četnické stanici.
lůčj<olikdobrých pušek má v úschově František Mrázek. Pr:t'tl německou
důkladností a strachem bylo rrutno rrkrýt i z|ly|é a nepotřebné z}rraně
z městského musea. Božek je pře&ívá Vášovi Slabómu' Ten je zazďívá
v prádelně. Yojenské pušky z musejní sbírky byly již v té tlobě ve sbír.
ce Brichově' Bylo jistě mnoho dalších, kteří neotlevztlali svou zbraí a
ukryli ji. Tak Korbel zakopal několik střelných zbraní vojerrského prr.
vodu. o jiných jsme nevěďěli. Mnoho jich neodborným uschováním
1rřišIo nazmar. I na úkryt pronásledovaných členů skupiny je třeba
myslit. opatřuje jej obchodník Karel Dobeš z l(amberka a rolník Fr.
Král ze Smilových Hor. To ještě nikdo netuší, že pronásledování je
přede dveřmi.

TAJNÁ vYSÍraČrn.
Pověděli jsme již, žě s vysíláním se začalo u Rosolů' Dům však je
vedle pošty a uprostřed města. Tedy nevhodnó místo. l0" listopatlu
l.939 přichází k Mistrovi Bubeníčkovi Briclr s Rosolem a žádají ho, aby
dovolil umístit vysílaěku ve své vile. Mistr ochotně svoluje' 17. listopa.
du přijíždí škpt. Jar. Novotný, Šafrán a Balcar. technik stavebního tele.
grafního úřadu z Tábora. Ten vysílání provádí. Hlídkuje Brich" Rosol,

Jungmannová" Mrázek, Kroneisl, Božek, Siabý, Zákorová.
Šifrovaná dé].
peše pro Paříž je odeslána. Táborští otljížděj'í.V polovině
února 1940
všalr dostává Mistr Bubeníček zprávu, že Novotný
Šur.a,' jsorr zatčeni.
"
Gestapo ví, že byli oba jednoho deštivého d,," o
oěho, p.o ob.a"t.y
ovšem, jak při výslechu tvrdí. Mistr bride tedy při výslechu
říkat tot,éž,
"ao
Tři dny před jeho zatóelirn jede gestapák Skřivánek
s.ito.,,j"l' uo..
Doprovází ho jeden z našich četníkťr.Když auto míjí
Mistrovu vilu,
poznamenává Skřivánek: ,,Tady toho starého pána
budu muset zatknout"
a|e příliš se rni do toho nechceo'. 28. bÍezna Mistra
skutečně zatýká.
Mistr se sotva stačí seznámit se svými dvěma spoluvězni,
a již je tu
neúnavný Vacek s motákem od Novotného' Y něm je
sd;le;í; l"ř po.
k.račuje výslech a jak má Mistr při výslechrr 'ypo.,íd",.
vjp"i,eai ."
skutečně shodují' jen časově gestapáky maličko obelstili.
ZaÁéni|i t<ltiž
listopad za srpen. Po výslechu je tu brzy opět
Yacek. Brich žádá od
Mistra moták pro Novotného a Šafrána. To je 20.
dubna. Tož Mistr
píše-moták. Pojednorr slyší kro}<y a dveře jehá cely
." ot".ní*jí. Sot.,,"
b t a č íp a p í r s p o l l r n o u t a z a j í s t c h l e b e m . , , J e t u g e s t a p o ' p o j ď t e
nahoru!..
Jdou tedy nahor.u. ',Co bylo s těmi dráty, které jste.tahal po
zahradě?oo
Vida' udání z Yožice|',,To je elektrická veclení, které
v"do,, př", ,oo.'
zahradu, aby je zkrátili. Stačí se zeptat na radnici
ve Yožiii,,' Závěr
výslechu je lepší. Mistr je propuštěn, protože se jeho
výpovědi shodo.
valy a protože věděl, že 20. dubna se narodil o"i',,;tli
r"-p 's""r.
ků, Adolf Hitler. Tedy a.rnrrestie.Ale ještě není Lo,'"".
";.
Po týdnu při.
jíždí opět Skřivánek prohlédnout tlretý. A zlobí se.
Mist. p.y byl při
návratu vítán jako král a co nejhoršího, jedna židovku
.o iu.lí" ko.
|em krku" když vystupoval z arrtobusu. Hle, zase přítelíček
z Vožice.

přlotvÁstEDoVÁNÍ.
V listopatllr I939 je v Brně vyrlán zatykač na
'enerála Frarrtiška Slu.
lrečku. Tam ho již nestihl. Jednoh,o cleštivéhodne ho
očekává Bo;ek na
blanickém rozcestí, aby ho o.l,."ál k Šormovi rlo Elbančic.
Prší všalr
vytrvale a generálovi se nechce šlapat ještě tři km. Zistává
zatím u
Bosolů, o dva dny později odjíždí áo B.,," Ant. Slabý,
aby zjistil, co
je s-generálovou paní. Je doma. Bylo
u ní gestapo' Prohlídka. Při odchotlu hrozili: ,,Nám v Protektoráiě neunikne
ani zrnko písku!.| Nechci vypočítávat"koliknít je blahobytná postava pana
generála větší než
zrnko pískrr. Mohrr však již nyní p.'o"."tit, ž" ho g"Jupo
,'",'uslo' Po.
byt u Rosolů nerrí bezp-ečný. Již po týdnu odváží
g",'""ato p""i ú",i"
-Zdeněk
Zákorová přes Tábor rlo Yojkova. odtud odjíždí
Žau.,u ao
Brna pro zprávy, jak pokračuje stíhání. Paní generálová je
tloma' To
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|e vše, co zjistil. 25. prosince pan generál cestuje opět do Yožice. F.r.
Mrázek ho převáží svým vozem k Antonínu Slabému do jeho domku
na Husově nárněstí. Tam se skrývá do 15. ledna 1940. Mohl tam být
déle, ale vožickýrn občánlrům je divné, jak se může kouřit z komína,
kďyž všichni obyvatelé domku bydlí tou dobou v Dětském domě na
druhém konci města. Přece jim Slabý rremůževykládat' že parru gerre.
rálu Slunečkovi se nechce při třicetistupňových mrazcch sedět u vyhas"
lých kamen.
Říká se' že pod svícnern je největší tma. Je to pravda. Míníme-li to
obrazně, vypadá to takto: v prvním poschodí četnické stanice v Mladó
Vožici sedí nejméně jednou týdně dva rrebo tři lotři z rábor'ského ge.
stapa a prohlížejí seznamy lidí, na něž byl vydán zatykač. Jrréno ,,Fr.
Slunečko.. je důkladně zatržemo červenou tužkou. lla parru generálovi
gestapu vel.ice záIeží.Yždy tlůrazně připomínají, aby se v kraii i městě
samém úsilovně pátra1o, vždyť oni přece vědí, že sem Slunečko dojíž.
děl lraždéhoroku na letní byt. Zatím v přízemí v bytě Jendy Kroneisla
si hoví pan generál. o gestapu jenom slyšel, chtěl by je však vidět.
Dívá se proto po kažďé za záclonou, lttlyž opouštějí gestapáci stanici.
A vydrží to do I. rlubna. Abych však nezapomněl. Večer před hasičským bálem je Jenda Kroneisl na rozpacích. Manželka chce jít tanco.
v a t ' a l e m ů ž eJ a n n e c h a t p a n a g e n e r á l a s a m o t n é h o ? , , J e n j d ě t e , j á t o
tu vydržím!.. Jan tedy jcle" ale jaké překvapení ho če]<áv sále. Pr'iběhne
ieden vožický občánek a šeptá udýchaně: ,,Jerlíčku, slyšel jsi už?..
u,Ne, co pak se stalo?.. ',Ty nevíš? Drres přece hlásil Lonclýn, že generál
Slunečko je už ve Francii!..
Y době pobytu pana gencrála u I(roneisla byl v témže bytě v
nájmu Mirek Čáp. Dveře jeho polroje do bytu l(rone.islových byly ote.
vřeny. Určete potom' u koho byl pan generál ulrryt, Jedno je jisté:
u l(roneisla byl nájemrríkern. u Mirka Čápa podnájemníkem. U o]rou
byl v bezpečí.
Dva týdny pobývá pan generáI u Jungmanťr. odtud ho převáží parr
Vaněk z Ratibořslrých Hor rlo Smyslova. U Yřesec potkávají auto tírbor.
ského gebtapa, ale to nic. Ye Smyslově přejímá generála poštovní tajemník Knotek a vede ho k Prokopovům. odtud ho po čase převáží
řídící učitel Kratochvíl ke svýrn známý.m do Bechyně a později do Tá.
bora k obchodníku Volfovi. Tam se již nejmenuje František Slunečko,
ale dostává jméno František tr{oudek a je řídícím učitelem z oldřicho.
va. Tak ho překřtil sám táborský lrejtmarr JIJDr. František Macháček
na žádost Brichovu. Y té době oznamuje Slunečkovi Slabý, že mu může
zprostředlrovat odchod do zahraničí, Yojenské vedení v Praze však
dává příkaz, aby zůstal v Čechách. Bude ho tu třeba pro domácí akce.
V červnu ho tedy oďváží Mirek Čáp do severovýchodních Čech. kde
Slunečko později organisuje odboj skupiny ,"Alex.. na Jičínsku, Mlarlo.
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boleslavsku, Mnichovohradištsku a Turnovsku. To
JTZ předbíhám. Vrať.
"!e se do. listopadu 1939.
Dne 10. listopadu 1939 překvapilo gestapo několik
členů redakce:
čsp. ,,V bojoo ve třetím poschodi p"ažsktho do.o
,,u.ut"ií-t,o'yl
lc.
r'oslav Straširypka z Kamberka chce uniknout gestapu
stůj co stůj. Vyskakuje z okna místnosti ve třetím patře. PádÁ
si.však
oíe oo.
hy. Převážejí ho do vězeňské nemocnice na Pankráci,
"la-"
kde se léčí do
l. března 1941. Pak následují.výslechy a trapsport do Lipska,
Drážďan,
zpět do Lipska a Mnichova' Y Berlíně je odsouzen. 12
roků těžké káz.
nice si má odpykat v Erbrachu. Kambersko v něm ztrácí
pilného kol.
portéra a šiřitele čsp. Y boj a letáků nejrůznějšíhodruhu'

\

Majór
|arcslav Boháč

l.5. prosince byl v 'Fraze zatóen jeden z nejschopnějších
spolupracov.
níků vožické skupiny, major Jarosiav Boháč. Zatóeni
očekával.,.od,,"".
nil proto všechen listinný materiál. Nedokázali mu nic.
Byl však. |řeco
odsouzen k dlouholetému žaláři,. Boháč byl příIiš znám publicisiicky.
.Jeho dokumentární dílo o odboj i z ptvé svitové války a mooho
článků
léhož druhtr' jeho činnost ve veřejné,rn životě stačily' uby byt
odstranětr.
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Vězení v Berlíně bylo kruté. Podrylo mu zdraví. Ztnírá ve věku 49 let
dne 24, dubna 1944' Pro vožickou skupinu bylo Boháčovo zatčerríne.
nahraditelnou ztrátou. Spojení s ústředím je přerušeno na dlouhou dobu.
22. prosince 1939 byl také zatčeu plukovníli Hron. Němci se snaží
zbavit nás všech vyšších velitelů. Dobře vědí, že tím zbavují odboj nej.
Iepších vojenských sil.

PoDpŮnnÁ

AKCE.

Zatčených

přibývá.
Pozůstalí jsou zbavováni
živitelů. Jsou bez pro.
Pomoci jirn, to je jeden z nejdůležitějších úkolů podzemního
boje. Mladovožická
skupirra rozvinu|a velmi brzy rozsáhlou sběrací akci.'
Podnět lr akci dal vlastně Bohouš Dvořák
z T1rbora. Při inkasování pe"
néz za časopisy Melantricha
vybírával
je
také cigarcty.
odcvzdáva1
Vackovi
a ten je dával trvězněným, Slávka Zákorová, Heda Bubeničko.
středků.

vá

a Anna

Machová
přicházejí s návrhem
za|ožení vlastní alice. Brich
souhlasí. Jsou určeni sběratelé pro město i okolí. Peníze, po.
traviny i šatstvo rršalr je možno žádat jca od rrejlcpších znrímých. V NIl.
Vožici jsou s|lčrateli: Zákorová,
Bubeníčkovír, Machová,
Ant. Slabý,
ing. Y. Krch, Bnich. Itídící učitel Yáclav Slabý byl kromč
-toho. zapojcn
do podpůrné akce primítora
l(lapky
prostřetlrrictvinr
insp. Hejného a
tajemrríka Yondráč|ra. Trrto akci podpořili
v Mladé Vázici
"ejména
Jarka AdalbertmanlI
a Bolrumil
Marcš. Sběr rra venkově
organisoval
B o ž e k . N r K a m b e r s l i u u r č u j a s h č r . a I e ' | e mK a r | a D o | t r - š oo , t ř á ž ^ i . , t . u
Aug. Šímu z I(amberka, rra Smiiohorskrr Frant' Králc
ze Smilových I{or
a v Načeradci mtr otlevzd.ává znaóné
Lad' Klenka,
správce Dět.
"částky
ského domova. Podpora se neornezuje jen na Mlatlorr Vožici a nejbližší
okolí. Pomáhá se postiženým v Tírboře i jinde. Peníze, potraviny i šat.
a Rosol

stvo rozvážejí Slávka
Zákortlvá,
Anna
]![achová a irrg. Václav
Krclr
Ten je úře<inílieur Národní ponroci. Falšuje podpisy příjemců a uvolňu.
je značné ěást|<y a množství prádla a šatů z clarů pro Národní
pomoc.
Jak velikými
částlrami akce tlisponovala, chci ukírzat aspori na oběta.
vosti jednolro z poclporovatelů. Jaroslav Arlalbertmann
z Mladé Vožice
odevzdával
od roku 1940 do dubrra 1946 jenom na perrězíclr měsíčně
500 K. Největší potíže byly se sběrcrn šatstva a prátlla. o clarech Ná.
rodní pomoci jsem se již zminil. Nebyli
to jen pozůstalí po zaIč,ených,

kteří

potřebovali

oblek. Byli tu i ti, kteří se slrrývali přeá gestapem a
s místa na místo. I takové jsnre tu měli. Fro ošacení iě"ht"
vykonal velrni mnoho Stanislav Dintar. Neodmítl nilrdy pomoc, nevzal
niktly žádné }rocly. Nevzal talré peníze, ale ještě -.'ohdy
několik
set
korun přidal. A ještě nesmírn zapomenout na pomoc za podmínek mno*
přecházeli
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hem horších' Mnoho látek i hotových oblektl odevzdaly
pro akci Jarča
Bauerová a Jiřina Kožíšková od fý Mase. Tato knížečťu
l" .lílko tloko.
mentární. Rádi bychom.tam uveřejnili jména
všech dobrých lidí, kteří
za doby okupace kon.aii- svou národní povinnost.
Uváďime p..,.
konci knížky jména všech, o nichž vime-, že akci podporovali.
""
Bojíme
se všako že seznaoo nebude úplný. Několik našich
ůc.atetri již nemůže
mluvit. Je to především pokladní celé sběrací
akce, Milada J;;;'"o.
nová a sám Josef Brich. Protože jeden sběratel.rrevěděl,
odkud aá,.ta.,na
příspěvkydruhý,buclejistěnášseznamneúplný'

oBĚTI.
Přislibujte si nulě, uyhrožujte si mně,
přece zródcem nebud'u!
I{avlíček.
w.

E. K. Rosol
V

polovině

červrra 1942 zachytila censura na hranicích
moravgko.

alovenskýchdopis frll)ud.",o.,uoy

c.-ř.

n".
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solovi do'Mladé Vožice. Pisatelka se v něm zmiňuje o možnóstech pře'.
pravy uprehlíků z Protektorátu na Slovensko. Y té době měl Rosol
stále- na- mysli generála Slunečku a naléhal, aby otlešel do zahraničí.
Tíživé poměry ve stanném právu tyto obavy jeu posílily. Ye svých po.
se Rosol dožaduje zptáv o možnosti ú.
sledních dopisech -I
těku přes Sloveneko. Dopis byl předán táborskému gestapu a to Rosola
zatklo v pátek 22, června o páté hodině odpolední. Mohl uprchnout, a
jen obava o osud paní a dětí ho přiměla, aby zůstal. Všenn členům sku.
piny bylo jasno, že je konec..Bylo to ve stanném právu. Při výslechrr
neprozradil ani slova. 29. óeivna o 1. hodině odpoledne mu byl pře.
ěten rozsudek smrti zastřelením. V 6 hotlin byl v Táboře popraven. Padl hrdina havlíčkovského,ražení' Láska k vlasti mu byla prací
pro vlast. A tu lásku dovedl vykřiknout i do ústí pušek německých
vrahů: ,,Yěřím v lepší budoucnost ěeského národa, marné vaše proti
nám joou vztekyloo Příčinu jeho zatčení objasnil několik dní po popravě
gestapák Giel na četnické stanici v Mladé Yožici.

I

i

l

I
i

Nlilada
Iungmannová

J'{a podzim tóhož roku se provádí rozsáhIé zatýkáni sokolských pru.
oovííků. Y Táboře zatkli Evalda, Tichóho, Posadovského, Jaloveckého,:
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Šatavrr'Multuše, manžele Maximovičovy' Součka, v Soběslavi Bubníka.
8. listopaďu zatklo gestapo MiIadu Jungmannovu, pokladní rozsáhlé
podpůrné akce na Mladovožicku. Při posledním výslechtr jí pohrozili:
',Nepřiznáte-li, že je ve Yožici illegáIní ěinnost a podpůrná akce, pů.
jdete bez protokolu do oswitlczymi!.o ,,Nedá se nic dělat, pánové, já
rric nevímlo. byla odpověď. Před odjezclem ji navštívila sestra Jarmila
a Jaróa Bauerová. Yěděla, že je konec. Při louěení říká sestře: ,,Jarmilo'
kdyby se něco stalo, popel si nebe'r' kdo ví, čí by byl!,, Z Tábora,ji otl.
vezli koncem prosince 1942 ďo Pralry do sběrného tábora na.Karlově
náměstí. Na transportní cele s ní mluvila pani lVlarie Bruhová. Milada
byla svěží, nebála se, těšila paní Maximovičovou. oďjela spoleóně se
sokoly táborské župy. Y transpořtu bylo 300 |idi. Z nich se vrátilo jerr
27 osob. Poslední zprávu o Jungrnannové podal Bohuslav Multuš. Při
příjezdu do oswieczymi byla úplně zdráva' Za týd,en po příjezdu byla
usmrcena v plynové komoře a spálena v Birkenarr (Rajsko).

FranÍ. Sedláček

Koncem záÍí L942 zemřel ve Flossenbiirgu člen Rosolovy skupiny od.
boje, František Sedláček: Byl zatčen 29. června v Hodoníně. Po vÝsle.
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6ích v Táboře byl vězněn v Terezíně, odtucl ho 15. srpna odvezli d,cr
lroncentračního tábora ve Flossenbiirgu. Úřední zpráva zni ,,Zemíe| na
srdeční slabost... Této lži nevěřírne. Přičinu je}ro zatčení tušíme. Dů.
kazy však nemáme. Sedláček byl za 'prvé republiky tajemnílrem sociái.
ně demokrat'ické strany. Už to bylo provinění. Jeho činnost byla sle'
dovárra již ve Yožici. Z Yožice byl úřeilně přeložen. Na zákrok gestapa
byl později zbaven funkce tajemníka NS. To vše se již dělo mimo Ml.
Vožici, proto osvětlení příčilr za|óerri je obtížné.
Byly to bolestné ztráty, činnost se však nesměla zastavit' Již na pod.
zim minulého roku by| vyztazen úkryt zbraní v oustějovské kapličce.
Nový úkryt našel Mrázek. Paní Stiková z Jaraovir jistě netušila, co zamýšlí Mrázek s jejím kostelíkem' když si otl rrí jednoho listopadového
dne vypůjčoval klíě. Brich chtěl vidět starobylou křtitelnici. Než rnu ji
paní Štiková mohla ukázat' měl Mrázek otisk klíče. Za tři dni jej zkouší a 19. listopadu o půlnoci přenášejí oba zbraně z oustějovské kaplič.
ky přes hřbitov na půdu janovského kostela. Nebyly tam dlouho. V
ěervnu 1942 se janovští chystají k opravě střechy svélro kostela. Slabý
h|ási z cihelny Brichovi, že sí již přijeli pro lrrytinu. 15. června odváži
zbraně Mrázek, Brich a Slabý do Suchtlolce. Tam přečkaly válku. Čirr.
nost skupiny všal<nelrí jerr místní. orlboj, to byl nagický řetěz hlav.
srdcí a rrrkorr. Jello silou byla organisovarrá spolupráce. Vožicko ic
stranou všech důležitých dopravních spojů, nebyly tu továrny důležité
pro vedení války, nebyla tu příležitost lr destrukčnírn akcím' Vožičtí
proto podporovali sktrpiny jilré, kcle takovou příležitost měli. od |<once
roku 1940 clo jara roku 1943 dodává František Yeselý" vedoucí okrcs.
ního lomu v MIadé Vožici, Brichovi clynamit. A nebylo ho málo za tu
dobu. Jeden a půl q tlynamitu odevzdal Brich komunistickému ústředí
odboje v Praze. Bedničl<y s třaskavinami dovážel clo Říčan železničáři
Somrovi buď sám, nebo je Slávlra Zá|<orová předávala svému bratrovi
Zdeňlrovi. Ten je dovážel přímo do Pr.alry do ,,Dopravního clružstva
dopravních zaměstnanců.. v I)etrské ulici. Menší množství dynamitu
odevzdali též Jarka a Karr:i l(inrll z Vožice. Veselý, který měl jedirrý
v době války povolení k odběru třaskavin, dodáva| také rozbušky a
zapalovací šňůru. Že činnost navenek 'vedla' velmi často přes Tábor,
je pochopitelné. Ne že by Yožice byla Táboru podřízerra, měla přece
z počátku styky s ústředím mnohem lepší, ale Brich tu měl od počátku
dobré pracovní styky se svým nejlepším přítelem, řídícím rróitelem I(ra.
tochvílem, i několika jinýrni přátÓli. Mezi ně patřil také č|en táborské
skupiny Pistorius z Chotovin, konrunistický pracovník odboje. Komu.
nistické odbojové buňky vzlrikaly v kraji hrred po vpádu Němců do
SSSR' Rozmach burlor'ání komunistické orglrnisačnísítě však je spojen
se jménem
Petr... Je to krycí jméno komunistického poslance
",Černý
r,ance' který přijel do Borotína r. červnu 1942, y Borotíně založil lirai-
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ský výbor. okresní výbor je v Chotovirrách. Jemu je podřízena Yožice.
Yede ji Brich s Pistoriusem. Borotín má vlastní tiskárnu' Zde se tiskne
,'Náš boj.. a ,,Palcáto.. Rudé právo přiváží pro mladovožickou skupinu
Zdeněk Zákota, Ústředí rozesílá též organisační pokyny o tvoření re.
volučních národních výborů' Yznikají zrrámé ,,trojky... Později zakládá
krajské vedení vlastní skupinu v Mladé Yožici. Veclením je pověřen
František Mrázek. Ve Vožici získává ke spolrrprácr Rudolia V|ačihu,
Y Kamberce Yacha a Burdu. Spojkou Vožice s ústředím v Borotíně je
Zdeněk Zákora a Emanuel Yobruba. Spojení mladovožické sktrpiny
s ústředím v Praze obstarává do konce roku 1942 Zdeněk Zákota. Do
Prahy vozi třaskaviny, zpět instrukce, letálry a časopisy. Spojení slrupiny vožické se Sedlčanskem obstarává Josef Novák. I( Brichovi dojíždí
pro infornrace' Spolupracuje téžse Zdeňkem Zá|<orou' Na oočátku roku
1943 připravuje borolínská skupina destrukřní akci na rise|rutrati mezi
Voticemi a Chotovinarni. Borotínští mají málo z\rani, proto jim Mrázelr
opatřuje pušky z mladovožického skladu. K provedení akce nedojde,
protože zaěíná rozsáhlé zatýkání pracovníků odboje na celém Táborsku.

PARAŠUTIS].A

F.RANTA

Švttc.

Počátkem Ííjna 1942 vysadila anglická letatlla v křivoklátských lesíclr
skupinu česlrých parašutistů. Němci po niclr zahájili palhu. Parašutisté
zakopali zbraně a rozprchli se. Několik dní pestrých cest po Čt:cháclr
a Franta Švec-Pospíšilse objevuje na Moravč. Ntikolik inserátů v Mo.
ravské orlici je má svolat. Marně. Franta Švec je sÍm i s penězr pro
celou skupinu. Jsou ostalni již mrtvi? Spojtrje se se tlvěma cizírni para.
šutisty a počátkem listopadu zaklepou v rroci na okno domku Františka
Tomana v Urbanově u Telče. Nčkolik dní pobuclou u Františkova otce
v Jiřicích u Moravských Budějovic a neti.vá to ani týclerr a Jarr Tornan.
správce lihovaru v Blanici u Mladé Yožice, dostává od svého bratra
Františka telefoniclrorr zptávu, že rnu posílá do Čech spolehlivého parašutistu Frantu,Svece-PospíšilaT
. o je počátek.Brichovi přivádí Švece
Mirek Čáp. Brich ví. kolik lronficlentů je mezi pzrrašutisty, kteró rrám
posílá Anglie. Je nedťrvěřivý, chce rloklady a ověřrrje si je. Pak je spo.
kojerr. Dovídá se, že Franta se narodil 1919 v jedné vsi u Moravskélro
Krumlova, odletěl z Mir.oslavi na Moravě drre tolro a toho. V Londýnř:
dostal rozkazy od našeho vojenského zahraničního ve|ení, proto je tady.
Na Brichovi je, aby ho ukryl. Brich jede do Říčan, aby se dozvěděl ně.
co o Frantových kamarádech' Marně. Jako by se nad nimi zem slehla'
Švece odváží zakrátko do Tábora. Ujírnají se ho Volfovi. o těch jsme
již slyšeli. Brich zavazuje Švece i Yolfovy k mlčení. Yolfovi ho pro.
hIašují za svého příbuzného. To nebývá špatné řešení, ale v době
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přísného totáiního nasazení si chodí Franta Šo." po Táboře, do biografrr. Ani to by nebo tak zlé. Když se však po Táboře zaříná
vysIovovat jméno ,,Franta Šveco. současně se slovem ,,parašutista..,
zaóíná to být nebezpeěné. Ne, Franta Švec není konfident, Franta
Švec je jen lehkomyslný člověk, který by měl svůj úlrol chápati
vážněji. Měl by vědět' že nesmí rodinu Volíovu vydávat v nebezpečí
za Io, že se ho tak nezištně ujala. Nesmí ji vydávat v rrebezpečíjiž
proto' že snad není v Táboře a ve Yožici akce, na niž by se nepo.
Konec táborské idyle Ílělá
áit"t někrerý člen Yol{ovy rodiny.
krajské veclerrí v Borotíně' Franta Švec se dostavuje do Borotína na
soud. Tam ho považují za konfitlenta a chtějí ho zastřelit. Zasahuje
Brich a přesvědčuje borotínské, že Franta konfidentem není' Jeho prrl.
kazy přezkoumává major Červinka. Jeho por]ínánív Táboře však bylo
neotlpověclné a musí proto co nejdříve zriz.et. odjíždí na Moravu' Ne.
chce se mu. Poměry na Moravě jsou horší. Četníci po nir:h šli již z po.'
čátliu. Spali u Uherského Hradiště ve stodolách u řelcy Moravy, ale
seclláci je vyhnali a udali. Celý týden prchali bez jídla. A Morava se
stala Frantovi osudem. Byl popraven 3. prosince 1943 v Brně s oběma
svými spolubojovníky. Zpráva o jeho konci je od gestapáka Kirchnera.

MRAČrua SE sTAH[JJÍ.
Krátco přctl vánocetni L942 áostává Zcleněk Zá|<ora z pražského ústřetlí zprávu, že po něm gestapo jde. Talrová zpráva je nenahraditelná.
Mťržešzahladit všechny stopy, uvědomit své spolupracovníky. Zdeňkovi
zachránila život. Prchá ke Karlu ZachaÍovi do Kamberka, otltud k Anto.
rrínu Trantovi do Skrýšova, Vandrovcovi do Pohnárrí, k Františkovi
Mrázkovi do Yožice. Yrací se na Sedlěansko, v Sedlci zakláclá skulrinu
odboje, přechází opět na Mladovožicl<o,přežije honičlru, kterou na něho
po udání uspořádá smilohorské čctnictvo s vrchním strážrnistrem Hav.
lenou v ěele a za pomoci óetnictva mladovožického s vrchním strážmistrem Pajt,rem v čele, vrací se k Trantovi do Skrýšova, skrývá ho
Šopejstal ze Skrýšova, pomáhá mu Straširypka z Kamberka, obětavě ho
podporuje A. Koubek ze Skrýšova a zase se na čas vrací clo svého kraje.
Gestapo zatim trápi jehci rodiče a sestru v Ml' Yožici. Nakonec se jim
přece podaří přesvědčit gestapáky, že se Zdeňkem nežijí ve shodě a že
jim dělá jen starosti. A když za nírnobčasmaminka jede s balíkem plným
práclla a potravin, musí být velmi opatrná. Nelrezpečí však přichází odji.
nud. 29. ledna 1943 je v Plané zatčenčIenkrajského výboru v Borotíně'
Jos' Hoffman. Lavina zatýkáni se již nezastavuje. Tábor, Borotín, Soběslav,
Chotoviny. Několik čIenůze skupiny borotínsképrchlo' Stále se neví, proč
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se z.atýká..Je to podpůrná akce? Jsou-to letálryo
časopisy, zbraněnebo parašutista? Vožičtí si zatím mohou vybrat.
Vs""h,,y^"",ty však '"aoo a"
Yožice, Volfovu rodinu v Táboře zatkli
celou. Prozradil snacl na nti
že skrývali Švece? IJ Zákortt nová prohlídka.
1*d"l
Nepřihlá.i.ii ,.
Zdeněk do l.4 dnů, zatknou celou rodinuŽd"rk" ,l ,"a/liz.)"r"ain
do akce borotínské, ale Zdeněk je pryč.

I
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|oseÍ Brich

P.o.čátkemúnora přijel z Bene šovazivláštní
posel varovat Bricha. Nebezpečíje tedy bezprostřední. Brich musí p.y;
.tiii co stůj. Brich je .|ofoo;l".
ké s'k.uein{-navšechrry6trany. Zmizi.|i, ,,,u,,i
stopa. Brich s útěkerrrne.
""i
souhlasí. Slibuje jen,žezněhonedostarrouu.,islo.'ou..Jui.
lpat,'ci"-h.ay"na.
pal strach o svou osobu. }Iarně mu všichni
vyklárlají, že ho nikdo ve Vožici
nenahradí, že se zaatav.iveške.rá činrrost,
p.otož" skupina ztratí všechny
spoje navenek. Hlavní důvod :nu ,,"ř.kíi,
že ho rnají všichni rádi, a
pťoto ho nesmějí ztratit. Po marnéin
dámlouvání sc rozhodl Božek
s Mrázkem" že ho odvezou třeba násilím.
Mrlzek slibuje svůj vůz. Vy.
lákají ho na schůzku se Zdeňkem Záko,ou do lesa
o" S.ilJ'y"l,'
IIo.
a zaýezo.o lc Františkrr Královi, u něhož má
skupina ..l počá;i.; |rio.".

Ig

r

venu dobrou skrýš. Jsou věci, které se nevyřeší nikcly, nevyřešili se
hned. Stokrát žeI, že tato slova se vyplnila právě u Bricha. 22. ínota
1943 přijíždí gestapo k Zákorovům. Je ttl MiillCr, Dřevo, IIudler,
Kirchner, Giel. Ptají se na Bricha. odjíždí prý často z \ožice. To Sláv.
ka popírá. Ani popis se neshoduje. A ještě někdo je zajirná. Je prý tu
elelrtrikář a má arrto' Popis se hodí Mrázkovi jako ulitý" ale Slávlra je
posílá lr výběrčírntiLudvíku Zemanovi, Ten všalr nemá auto. Navečer
zatlrli Briclra u Rodné a odvezli přes Blarriěku do Tábora. Se Zdeňkem
Zákorou styky nemá, to Slávka popřela. Kam povede stopa,? Zavezli
h o d o v ě z n i c e , a l e j e š t ě t é h o žv e č e r a z a v o l a l i k v ý s l e c h u . Z a h á j e n í b y l o
gestapácké, Hudler mu dal facku. To si hrrlý Brich nedal líbit a vrátil
mu ji se slovy:,,Ty lrlulru rrsmrkarrý,ty mě brrdešbítl?.. Co rrásletlovalo
potorn' na to se vzpomíná jerr s bolestí. Zbili ho klaclty tak' že zůstal
Iežet na zelni v krvi. Itrodili ho pod voclovod, a irtlyž přišel |i solrt:,
veilli ho znovu k výslechu. To už nebyl vc svých krásných myslivec.
kých šatech' Ty byly rudé krví. I(onfrontovali ho s Pistoritrsern, Yac.
kenr, Yolfovými. Sdtšlenío výslechrr je od paní Yolfové. Na rrrrc ho za.
vřeli do sklepa vedle cely rolrrílra Nevařila z Babic u Votic" Nařílral si,
že m1r hroznou žízeí. Nevařil rra učho vo|á, že jc v rolru vodovod' aby
hrrorrt. Bárrrr
se nnpil, alt'Briclr stí:ná a llařílrá, že se 1'ťlbec rrt'wrťrž,t.
v 6 h r r c l i n p r . o l r č h o š l i o p č t ' N e m o h l v š ; r l iv s t á t . p r o t o h r l v y s l ý c l r a l i
l,Iiilltr',
v cele. Když poztlčji v 10 hodirr vsttrpuje do jelro ccl-v gr''*1api1|i
je Brich již mrtev. Ještě téhož rlrre ho odvczii tlo Buelějovic. Zpopelnčrr
byl ve střeclu 24. úrrora 1943. řteditel krematoria Šembera clostal rozltaz
popel vyhodit. }{errřinil to, protože si uvědomil, že jde o neo|)yřc|jný
případ. I(dyž jsmc si po osvobození oclváželi ur:nrr s hrorrrátlkorr popala
a několika nespálenými kostič|rami, zmocrri!a se niis zorrfalír 1ítost. To
nám zbylo z Briclra, z uašclro Bricha, člověI<a,jakých cho<lí lnálo po

tomto nesmyslrrém svčltě.
Y úterý 23, únor:ahletlalo ve Vožici gestapo Mirka Čípa. Ještě tóhož
dne mu otlesílá skupina dopis tlo wellen v Německu, l<de byl toho ěasu
v kursu. Varuje ho. 24. února byl zatčen Jarlia l(irrdl, B. března paní
Čápová a Jenda Toman, 9. března hledaIi Yonrlrku a lronečlrě 17. břez.
na zatkli Slávku Zákorovou, ltrlyž clen před tím byl do Tr|rborapřevezt.n
Mirek Čáp. Y Táboře byl tcdy prozrazen parašutistaFranta Švec.Po.
spíšil. Jerrda Toman byl gestapu již znán. Vyšetřovali ho rra udání dvou
vlajkařů z Yožice již dříve. Nechtěl jim přenechat líh. Musíme to při.
pomenout' abychom si stále uvědomovali" jalr málo staěilo, aby vás
druhý vyilal třeba na smrt pro litr lihu. Udání z Vožice měl také Jarka
Kindl' Byl ve stycích s Brichem a za republiky založi| ve Vožici komu.
nistickou organisaci. Byl hrozně bit, ale mlčel. Jerl pťoto se mohl po
půl roce vrátit z Terezína. Z ostatních se vrátila z vazby jen paní Čá.
pooá
Vondrka. Jejich účast při rikrývání parašutisty Švece nebyla
"
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závažná. Nebyi však
jen parašutista, ten
nekonečný řetěa
z a l č e n í .t o j e p o d p ů r n.,y?,u,.:
á akce. a
Jesrr,'!"o' n""r,*" *r""l,-rli.to
Čap"'
který přišel k výslechu po Slávc-á
Zako,ové. Miiller:
,'Ta potvora jedna,
v té Vožici nám něco visí, ta
o"gu,,i.""" tam rozhodně je,
ale ne a ne
z té potvory dostat slovo!..
State;ná šia"r." neznala inkasistu
z Yožice,'
který má auto, neznala jiného
učitei" t...e
Bricha, Stávka nemluvila.
Parašutistu ovšem nebyi" ..z"".-""oo.ř,"
r.a,u už byl vyzrazen příIiš
určitě' Mirek, Jenda i Slávka
.-ay i".Ji, že_to nebyl parašutistao
člověk, který uprchI z práce
ale,
Ň;.""i,"'
Po nekonečných výsloších
konečně protokol a transport: "
paní Volfovou a Slávku
oó'vážeiido Terezína, Rawensbriicku, Bartu,
iáo"
.i""a"-Tomana do Muuthoos"n''
Volfa, jelro syna Mílu
"
Flossenbii"eu.
tjo

,,BYLI JSME A BUDBM".

:

jen trosky. Činnost -Z.3,s1,-i,1.í.zby|y
aspoň z počátku 8e za.
stavila úplně. Nebyli odstraněni
;"" .."a"""i (.Brich, Yacek" major Čer.
vinka). ale i velkÝ nočet'člensrva.
N"b;i; spojení mezi zb5tky'.t.,'pi.,.
obnovit činnost ic"hto
; ;;;;;;;ch
rozměr'ech se nepodařilo
-skopi"
vůbec. Nebylo to ani možno.
Ztráty l"ty pritis n"|ké. .;;o;i
JJ'"
přijímáním nových tidí po ,"t
.á'i"1'""li.zkušen.ostech. Pravda, ou"o
snahy
po obnově činnosti a spojení
tu byly. íozit,iměli
svého
zpravodaje
ve
Zdeňku Zákorovi, který rravště'o'ur
r,.u",u, Straširypku, Šopejstala,
Mrázka, Zachaře a iiné. Byl p.o'e.i"d;;;;,,
a přece stači| založit na
Sedleclsu odbojnou sk.,pinu.
ou'""*ř..ř"*|r'{. Rud: právo a zprávy,
byť kusé' Jiným pokusem o
zapojení byla Vlašim. Tam
chtěIo ku.o,''
ústřeclízřídit krajské vedení'
r.j* plai,n"rotín, Tábor
, Yožice' Vyslalo
svou pracovnici Vlastu Jančovou
do vlosimě, uby n,,-á,u|,^í"l""'.
'"*
za ní rlvakrát doje| z Yožice
Mrázek. M;;;;. Ve VlaŠimi
.o nešlo. Sou.
vislost zaclrovává jen sběrací
N"..li"'
Trpících bylo,
"r."".
více rrež dříve. Přcrl svým
"-"oik,,oot.
zatčeni. oJ"o"auú_
ňl".I"
;;"";";;"""u
všechny penize Marii Lom'ske
, t" ;".p;"ilin
ouou,,o.., Františku Yese.
lérrru.Tyto prostředky .:
.d;,;"h;sběratelé odevzdá.
|..,y "'*o;;';cdnotliví
vají pak p enize Jo,ef ., Brichovi,
;
:: :;::,.i1T,^"]:-..1:"

již.neobn
ovuj", já,'*il'. il.;ň""l'ili"'?
"i"
i;6';"i',"lTiio:l,;"::
přetlávají-je__"o:"
pori.etr,,ýln,"
jak se
"

:l:."'.
o péči o nč rozdě|iIi'
ťo
5llér peněz provádí Heda B
u b e n í ř k o v j ,,ro.'.r,"y.
aii' sr"l,. Božek, sběr
šatstva
Anna Machová, ale rrejsou
'o ;"" i;i.'
pomáhá též Jaroslav
Průša z Frauenhofu, ve \bžici
.,yt.o"uti i"i,,o
JASu, pře.
devším sám jeho 'p"áv.9-"
lo.ur n.o,..s.l.r..]".,u"r. "".ustnanci
Přibyl. Ti potřební,
to jsou '.později i uprchlícit.o,,"".,i."J,.i"Ii tabo.n, parašutisti,
party"
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záni a všichni, i<do neclrtěli pracovat v německých továrnách bombar.
rlovaných měst.
Tak před vánocemi Ý foce 1944 ukrýval pět ruských uprchlíkťr rra
partyzány'
svém statku rolník Antonín Kocura z BěIče, o dva ruské
dnů peč.
revoluěních
1945
až
do
února
B'
se
od
Tupicyna,
Tolmačeva a
je Pum'
livě staral rolník Josef |rlovotný z Horních Koutů a p o d p o r o v a l
s Ja"
Koutů
z
Florrrích
Krírl
pař František Novotný z Bostova a Josef
nem Pazderkou.
obnova činnosti odboje rra Tiiborsku je spojena se jrnénem ing. Jos.
Ilojdara a jeho vojenskóho poradce škpt' Marka, který se v Tá|roi.e
zv.
skr1ýval před gestapem. od léta 1943 vznikají odbojové buňky" t.
zatýkání, literú
1avinovérnu
zabrárrilo
se
aby
''"t"é,
io
J"
,,t.oil.y...
í.alá.,to přecltím tak krutě postihlo. Sovětská frorrta se blíží'Počáttr.iern
bobřezna 19i5 seskakuje v rnelechovských lesích rr Let]če nad Sáz.lvorr
jovníkodDukly,ělenparašutist;ickéhoštábuukrajinskéÍrontyapoli
je slorrčit všechny orlti"l.y l.olni,uř ing. Jirka Nezval. Jelro írkoicnr
v jednolité partyjihovýchodních
Čechích
jižních
a
bo3ovo skupiny v
v týlu ně;rrcckr!
akce
záškodnicl<é
provádět
má
které
zánské těláso,
fronty, ustupující před armádami maršála Mnlinovsliého. Tyto atmálly
mají také partyzánské sbory vyzbrojit. Ing. "Jirka l\ezval splřrirje svťrj
rikát v krátlré době. Štáb rná sídlo v černovických lesích. V březrltr isotr
h | á š e n y z á š k o c l n i c k éu l ( c e n a t r a t i T í b o r - P r a h a , T á b o r ' P í s c k . T r í b o r .
Pacov. Několikeré vykolejení vlaků je výs|edek. Přerušuje se telefoniclié
Vožicer,cclení,několikrát také na lince Miadá Yožice-Tábor a Mlailá
Ing. EIojclar.
Miličín. Do altce ';e Yožicko zapojuje počátkem břczna'
za.
posílá redalttora I(arla Dobeše,aby navázal spojení' Božek slibuje
Attt'
je
potrit,
verlotrciln
Vožice
}tledá
ťrselru
V
pojení M|adovožiclta.
Míka
šluby' .'noi",.skýmmajor L. Řlha, na Smilohorsku b-r" rir.ál, Jirrdř.
Dobeš
a
I('
I(:lrrrbersku
na
a K.- Svatek, na Rodensku obojí vetle J. Brt,
tr{eřmántlk'
I(arel
Vyšeticku
Čulík,
Řeháček, na o1clřichovslru Josef
velitelem
Hlasivsku Jan Šilha. Z vojálrťr se tvoří malé bo.lové skupiny,
jedůstojníknejvyššíhoclnosti'obavedotrcíkaždóhoúselrusipořizuií
svých vojáků. aniž je uvědomili o organisaci. Něl'olik máIo čie.
,"u'o.
si<upiny se zapojuje teprve v uoci z 29' na 30. ilullna, ktly
kažtlé
nů
a or'
vedení z \ožice e'ozesíIávedoucím skupin velké množství letáků
Tárre
celém
hromndně
vylepují
ganisačníclrpokynů, Ty se téže'noci
akci
rozsáhlou
plánrrje
Mnichu
v
Štáb
oi.,"u""h.
prit"t,iy"l,
řo..ko
"
Malinovgkóho
v týilnu o.i o. ao 13. května' Do té tloby vyzbrojí armátl;l
přeclčas.
vypuklo
však
května
5'
sbory.
dostatečně všechny partyzánské
po drrrhé
pcišta
vožická
dostává
o
tom
T"l"g;,"*
Praze.
v
rré povstání
je ve|eni. Žác|á
hotli,'ě odpolední. Bozek jej zadtžllje a volá Tábor" kde
Ve Yo.
odesilat-ele,.rnísta.
je
hodiny,
totij úez trdání
příkazy. ť"l"g,urlošlo
němuž
k
Marka,
škpt'
a
I{ojclara
ing.
ještě
zranění
o
neví
žici-se
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při ná'vratu z porad štábu v Mnichu
v noci
Po opětnérn volání sděluje tflo-rski
o"u.",
*á'.
v Táboře je úplný klid. M".h;t;
:'l"
posádka totiž vešla do ulic
města a ;;;;i;

4. května. Spojení tedy není.
u" telegram o povstání také
a plně vyzbrojená německá
přísná opatření' Ještě horši

situaci maji Votice,J<deje .iI"á p.;;Jk;
ss'

l"ai'; vr"si.'i'ia.i' z.
revoluční národní
pripoj,-rj" k poo.ta,,i a ozbrojuje
"ýl:.-."
své lidi.
Teprve potom odevzdave Blezin.;;
';J."'"
přednostovi pošty a ten
sděIuje jeho obsah občanstvu.
R""k"";ř"č"nstva je ovšem prudk
á. Lze
ji snáze pochopit nežzv|ádnout. Krátce před ltvrtou
h;;;;"
p...
mlouvá
k občanstvu
Mistr ota B"b""i;;í . r,"lr."""

.' ;,u
lid vypořádává účty s v-lajkaři
pri"eJi l" na radnici'"ň*"""l'i"
Členové hlídkového oddílu maií co' delat,
"
spravedlivému hněvu lirlu.
i"
I l l o k u n a o l r e c n o u š k o l u . k d.aby
e l . ; ; "'."Jir
;;;;;.i
n ě m e č t í u p r c h | í c i "j e z a bráněno. Illídky obsazují zámek
špýJ;;, na příchodech k městu
od.
zbrojují německé vojáký, zbraně "
na radnici. odzbrojování
oznamují telefonicky Smilovy
"ai""Ji"";i
Hory, I(arnber\ f)aměnice, .Viiice,
liad.
vanov. Skupiny tedy pracují
dobře' Situace v Pt:aze však
vzbuzuie oba.
vy. Rozhlasžádá|éky,
t.t".yct,j" o"d;.;;;.k.

I

D;. l. iiu''" luí'.l,"
rodnímu výboru, že je opatří.
r"a'
"u."" j"stane ku Ptaze? Pře s .|álror
to nejde, přes Votice také ne.
ro,,.r,,e ň"i:
Vlašim, že dopraví léky
tlo Prahy sama. Dr. Hůlla
s K;;;;ř;"^"djíždějí
tedy tto Vlašimě.
It{azpětmají přivézt ..::li':
kterou
podle tclefo.
" "l"ii'.,iJl.apslovny,
nického sdělení vlašimštíobsadili.
rety |ila"ri, ale střelivo
nepřivezli.
I(a.pslovnu olrsadily oddíly SS.
v"r..'.i'.ia.nová
Yes. Zadrže|i tarn tři
vojáky, kteří nechtěií.vyáat
zbraně
ř"lr,,"i.
Co s nimi? oti"t.u
zbyteóná. Je to v obsahu .,y".,y
"
české-o.atJňoi rady, aby se němečtí ;" .
jáci odzbrojovali. odzbroj"i-"
voa v okolních vesnicích
1" "s"J"".,]""ř.ui"i
ovšem také. Ať se terl.y
zaříáí podle toho. V telefonickém
ToT I"..
clotazu však chybí velmi závažné
sděIení" zi i tri jsou SS z rredaleké
vo.
tické posádky. Zde ie piíčina
."p.".álií
z Votic proti Nové
Vsi v nedě|i6"krětna.
"..".-u,'.i
Ňo'o,o".gti.i.iru.o"
la"l.;jil

;,."b.#;i;".",

"
lro
m.Áetvrd'*" *i ul.}liTi"'.lJ:'ili:1l'T?j!'lŤT?",T,.il".T
"./;Í'.ff
žice. Ta bvla jinrle. n.|:]."i".]
r'riat,...iají
lrořalky zmíněné tři e

ovšem po celou lroa ze
soboty na nedčli. V neděli o.
"
r."et""li;;"i"
a" Vožice ozbroiená hlíd.
ka táborské posádky. Pr.oti ní
uvl" i"''"a";r"'ň'l.řť#.''oi.t.l,,u
patnácl ozbrojených muŽů vožicke"posedky.
S r Í ž c ej e n t a l r t a l <z a b r á n i l
tozvážný velitel hlídl(Y
ktl,5. ,oía,^L svému mrtžstvu
!-auer,
střílet.
Uměl velmi dobře česky. Vyjednaval
; ;il*i"g.
I(ozák, Božek, Bubeníč,ek. Zajíma| ho osud
.,p."l,tit.,' ve škole. Bylo mu
'S.,.í*.pri;"i
sdělenoo
"a.""t11"h
že Češinemordují bezbranné.
i"r.e petrovický správce Harrsam. od.ešIi pak do školy a zak.átko
.a:"il.
V neděIi 6. května po druhé
".ii.r"a"i
hodině
(letního času) pře.
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padli Ss z votické posádky Novou Ves. Došlo k přestřelce. Při ní pad}
tajemník Růžička a ředitel měšťanskéškoly Yáclav Pavlík. SS obsadili
vesnici, stříleli do oken, sehrrali muže na náves, z nich později dvacet
odvezli do Yotic. Tito rrrkojmí byli pak ve Yoticích krutě vyslýcháni a
biti. Při odvozu ďo Votic vyskočil z a:uta strážmistr Karel Dvořák. Byl
zasypán kulemi, lehce poraněn, ale podařilo se mu prchnout. Totéž opa.
koval o chvíli později Matoušek, ale byl po uěkolika krocích zastřelen.
Z mlžrů,kteří proti essesmanům stříleli, se podařilo hned ve vsi uprchrrout Kabátovi.
o pomoc Nové Ysi požádal ve Yožici Matoušek. NV vyzval olra
rlristojnílry, jimž byly svěřeny vojenské akcc, a|ly zař'idili potřcbué'
oba odrnítli. Důvotly byly tyto: ze zrračnéhomnožství zbratlí, jež byly
ulrořistěny, je mnoho poškozených' Z kulomeiů je použitelrrý jeIr jerlen,
ze samopalů 10. Pušek je dost, ale nábojů pro všechny clruhy zbraní úplný
nedostatek. Zásol:a by byla vyčerpána v krátké době a město }ly se muselo vzdát. o trestech essesmanů,ltteří měli zajištěný volný přísun nejen
z Yotic, a|e i z Vrchotových Janovic, Setllčan, Neveklovska, si riikdo
nedělal ilusí. Také Tábor. byl nebezpečím, jak se Yožičtí přesvědčili
dopoledne. Domnělou polnoc mohl poskytnout Lukavec, kde měli prý
zbraní dost. Této možrrosti se NV ihned chopil. Marnč. Spojení přes
Pacov nebvio. Teprve později jsme se <lozvčděli"žc arri lul<aveěti ne.
měli zbraní rrazbyt. Nepřiletěla totiž ruská letadla se zbrarrtjmi pro pJI.
tyzánské oddíly, ale přiletělo jen jedrro letadlo a shodilo zbrané u Mnichu. Ty si ponechal štáb. Nebylo možno cllouho rozvažovaI, protože pře.
padení města mohlo nastat každou chvíli. NV se rozhoduje pro .jeclirré
rnožné řešení: je nutno upustit od ozbrojené akcc, aby město nebylo
vydáno v nebezpečí úplnélro vyvraždění. Následuje výzva' aby Ženy
s dětmi opustily město. \r krírtké době jsou vyklizelry ulice, hlídky se
stahují" zbraně ukrývají.
o půl páté dostává BoŽtk telefonickou zprávu z Blarrice' že se od
Tábora blíží sedm vojenských aut, obsazených ozbrojenýrni vojáky. Má
lrolona spojitost s dopoledni ozbrojenou hlídkou? Jsou to essesmani?
Je to táborská posádlra? Přepad Vožice tedy přichází od Tábora. Zde
je třeba připomenout, že se vc Vožici dosud rrevědělo o prlvé příčině
přepadu Nové Vsi" nic se nevědělo o propuštění tří příslušníkri SS z
votické posádlty. Akce SS byla považoválta za zálrrok proti povstání.
Ing. Kozák navrhuje vyjednávání. S ním jde Boželr a tajemrrílr Svatek.
Po clevíli vjíždí do prázdných ulic měste sedm aut bývalého afrického
sboru' Zbraně připraveny k střelbě, ale není proč stříIet. Tři jmenovaní
vycházeji koloně vstříc v okamži|ru, kdy vjíždí do náměstí' Nerrí to
trestná výprava. Ptají se jen na cestu k Voticům. odjeli. Z raďnice
volá Božek četnickou stanici v Nové Vsi' Tam je již klitl. Zastřelerr ne.
llyl nikdo, clvacet mužů odvezcno do Votic, spolitost s Mladou Yožicí

,Á

přepad nerná. Příčina.přepadu?
Tr=ipropuštění SS z Yotic' Až na
pacl.
tU
spojitost byla informa"" .p.einil
-u ::
.]Yo'oo
Jediným stínern souvisejícím .
Ysí je zabavená vojenská lru.
chyně,lcterouNovov-esští

poslalitlo Yožice.Úriňaňi"r,ii.uJ.1"i',u.,

žek z tadn'ice ing. Kozákávi tlo
o",,t.etf v zámku a Yáclavu Vanišovi,
"..
s nírnž od,cházi z
Ten jde na návštěvu r. v'ri*"".'
11d1ice,
tam
se
tedy louěí. U so]<olsléhol.,oi;ist;
.* áo,..iae o situaci Mistr Bubeníček
a souhlasí, aby uprchlíci byli zavoláni
zpět do města. no;"t. i"ay oachází přes Hrad k Favlovce, pnr.
r. n.*i'ace a Stehlovům a posílá
zlrámé, aby oznárnili rrprchlílrům,že
se r-tlolrolrvrátit domů. Fo chvíli
se
skutečně v'raccjí protrr,ly uprchlíliů
-však.
r. *.'.,.". Nedošly
od Zhoře
pojednou zaznč'y ngvé salvy. SS
.,o.o".;í.
n"
Lidé prcha1i
,,"..i ,.,
připojují. Dnes vírne, ž'.eu ZbaÍe
byli
v polích ""o.,oi
František Ro"astreteni
soi, tr(arel ]\ovÚtlrý a Rudolf l{ubíť
Nosl.o'u, Jaroslav ŠťásLkaz Novó
"
Ysi a Bohumil Chotčtický z MIa<ló
Vožice. Yšiclrni l..o*..: S ťást|iy
chtěli vědčt, co sc tltjlo v Nové Vsi
Essesm"ni je zastihli přerl Zhoří
v cestě vedoucí or] rroskov.skécihelny.
řloši .se rozprclrli rlo polí, ale
nézachránil se arri jerliný. Esát.ti v.a"i
vysl.ák"li
.b;.;.^;..,i"""'š""h,.y
postříle li. Byli to mla<líhoši vc věku
ocl tr4 rlo 16" let' Jedintj Chotětický byl starší muž. Na silrrici rr trřbitova
u" obč autir zastavila. l(rátká
porada. Jan Mareda r]a motorcc již
ncprojcl' Vrátili ho. Potnj"t *..;'
se oddělilo od skupiny a postupovel" p.
-."i k rroskovskó silnici. Zby.
tek nasedl na auťa' Projeli bles|.em rrrčsto
u rozlétli se u.ictlmi. Střetba
tl'o dveří, okcn, shálrtlní mužů na nárněstí.
Pr.vrrí olrěť Alois Mareš.
]Yašli u něho střclllorr zbrar-r a zasrřelili
lto před radnicí' Současně rrě.
kolik SS oclešloclo u.ť.'l' soudu. n.opoxt;"l
vlajltaři. Mczi ostatní mrr.
že ovšem zaÍazeni neby|i. Připominárne,
žc neobvinili uiko|ro za uvcz.
nění.alt'btafosl essl'sltIanů
o r I i j " l I r i I t ' Ž i l jp r r r v y s v i , l l e n íp ř í č i n
piepadu Vožice
Zdá|o se, že exelruce bude hrozivá.
Na tlotaz jednolro essesmana odpovídá velitel, že podle stanného
práva b.rdou .,,ri"h,'i ."zi"ityi.
ii"n
na náměstí přes 400) přerl zám|<em
zastřelenl. P;í;,ň;..iíu,u"r",,
každý.-druhý, pozdčji lraždý dcsátý.
cl'iorr r.ypálit zámek, protože na
nádvoří byla nalczerra zabavená
l.o"hý,'r. D. ;;ř"ť;ii
".á"l.á
vedoucí německóho tábora. uprchlíkťr
"".anl
a prohlásil' z"
Ňěmci byli
po poleclni u"a..řeni
"si"l.;i
;i.r"
P".ť "-sobotu
t" tl.n"r.á.;;;;"""""
hlídka. Nikomu z nich nebyl zkřive.. "J
,,u íiol,ě "ani vlas,
." o vlajkařích, na něž ukázal, r:íqi nedalo'
"oz
Teď se ukáza|o, jak bylo
rozvážné,
že se za|tánilo několika nezodpovědn|,o
tia". v útoku na školu. Po
této výpovědi nastal ve .výsleciu
.,"i"o.,y obrat. Dr. Šťastný,který
překládal hovor ce|ého výsiechu,
p.or,ia,ir,, že národní výbor se
staral
jen o pořádek v městě,
což nakoriec .,"',ul .á,rr velitel S"S.
'hlásil
Totéz p.o.
i zajištěný Václav Yaniš, kte.ý ."
..u..n,'"l.o"kd'o je mezi přítom-
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Václav Vaniš

nýrni z národního výboru" přihlásil. Při znrínce o zbraních tvrdil, že je
odevzdali sami němečtí vojáci. Prar'da to ovšem nebyla, ale velitel SS
tomu uvěřil. Vybral potom dvacet rrrkojmí a'prohlásil, že se v několika
dnech vrátí domů, nedojde.li v městě k nepokojům. Potraviny si mo.
hou vzít s sebou. Ředitel Semotán pak dostal ještě instrukce o přísnýclr
opatřeních proti možným nepokojůnr. Když bdcházel s dr. Šéastným
z radnice, byli oba přesvědčeni" že nebezpeói mehrozi ani zajištěnému
Vanišovi, kterého odvedli z radnice do hotelu Zá|ožna. Skutečnost
příštíhodne ráno však byla o to drtivější. Yaniš visel na lípě u kostela.
Jeho smrt byla hrozbou obyvatelstvu. Příěinu zvratu vysvětlit nemůžeme. Usmrcen byl mezi třetí a ětvrtou hoďinou rarrní. Způsob smrti,
jaký si zvolili ožralí essesmalri, nelze popisovat. Lípa, na niž byl již
mrtvý přivázán, je místo' kde byla vykoupena všechna neexistující a
pomyslná vinao kterou vza| na sebě za všechny. A ještě dvě oběti' Při
obsazování města byl v bytě u okna zastřelen František Mimráček a rol.
ník Antonín Vrtiška z Řemíčova byl již po revoluci těžce postřelen
e68esmany a zakrátko zranéni podlehl.
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Zbývá vysvětlit příčiny přepaclení. U Nové
Vsi je neni třeba dokazovat. Jsotr jasné. Souvislost s Mladou Yožicí
mohia vyplynout z vyše.
třování novoveských" že akce byly řízeny z Yožice,
,N."o
i.o,oz. dovezení
za|tavené kuchynt! do. Vožice proti použití zbraní
v
v.i l" o"*oment téměř směšný. Yýslech v Mladé Yožici však spojitost
s Novou Vsí
popírá, odmvslíme-li si episodrr s mapou B.na. (Dl,'iar.)
Při ny.l""t'o
ve Vožici je zajímalo,-zd'a již clříve nebyla v Mladé
Yozi"i o.gu.,i,u""
a měIa-li spojení s Prahou. Kdo dal podnět k této
otázce? Píšeire kroniku a řadíme fakta. Připojujeme ještě jeden. Ye
dnech 5. l"ap"i"a""t,
6.
7. května byl v kasárnách SS ve Voticích
viděn třikrát vožic|<ý
1
r'lajkař' jemuž jedinému se podařilo prchnout
přetl oprávněným hněvern
vožického obyvatelstva. Dodáváme, ie by| viJěn
otevře.,oo'b.",'uo ,,u'
nádvoří kasáren SS' Svědectví může podát.
Stanislav ol"t". |.i"."r"ir.
celého výslechu s tlvaceti rukojmími
No.,é Vsi).' pan B."jlu.uí.milu
"
Kazdová. Hledal-li u SS ochranu, musel
říci, co ." a;1" .," vozi"i. sto'
v o * . o m u s e l opoo d t r h r r j e m e .D n e s s e p o v a ž u j e z a
mrtvého,
Ctenář této knižečI(.vnám promine, ponecháváme-li
závěr jernu. Fak"
'|a, jež jsrnc rrvedli, jej neurčují
,'up..,.to spolehIivě. ro ,,u .r,y,.,;,i.,,'oo.

SYMBoL

vÍny.

V t]ervelrci roku l94I na výstavě obrazů
Mistr.a oty Bubeníčlta
v Mladé Vožici poutal rrávštěvniky velký
olej. Snad proto' že to byl
ji|i"v obraz, který neměl jména. List'ek á .á.e.
lyt ,,;.y, ore;.ioao'
Mistr prochází výstavními místnostmi, vzpomírrá,
n.ysvčtl.,j".l",," ;"a"'
cbraz zťrstal bez výkladu. olej z ..t.o
is+ó.
po r,álce"., opakuje
",Až
stereotypně Mistr.
Zachmuřerr'l. podzinrrrí den roku 1940.
Tři měsíce uplynrrly od páárr
Francieo alc neodbytná myšlenka srovnání
se tv.došíjnčvtírá. Rok l9l4
a rok 1940. Jen úzkost, nejistota a strach
o osud ná.oda pt,,i ď..si. N"těší práce, pozorirost těká, rnysl se nezachycuje.
Tíseň duše,lrvcte verši
FIIaváč]rovÝmi:
^.Zas den byl ospalý - po proudu řeky
ltclosi šeIpod unutným nebem, nebetn nízkýnl,
iub",, bez tupla _
to den byl ospalý kilos zdilumčitlě u ťlúlcepěI:
že marno aše, že nevzroste nic, že ni"
neu,e1ilr,.,.
ZachmttÍený podzimní den roku 1940.
obrysy Blanika se ztrácejí
v olověných mracich. Na pastvišti pod horou je
rozstříknuto hejrro-husí.
U ohníčku, který těžce zápasí s 'jt,"-,
se krčí uvozřený pasáček. Níz.'
ko nad zcmí letí dým a pách,,e spálenáu
naÍí. Vpr,avo;"a".p"i",".".ar.
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Seje. Syrově vgrrí zcm. Kdo bude slclízet? Zde vznik| Brrbeníčlrťrv
synr.
bolický Blaník' olej z r.oku 1940, a|e jak je jirrý. Pravda,
budeš se ještě
dlouho'chvět, aby mralt nezavalil jediné
lasné místo oblohy tmorr, aby
vichr neserval několik poslcdních listů se slovanské lipy,
áby vítr nerozmetal ohníček, v němž hoří víra. Symbolický Bla,'il.,
díio vudo.u
odzrrak odboje mladovožické skupiny.
l'.yl
"
13' května 1945. Pokoj v Mistrově 'ií". b.nu
stoly vetlie scbe, řasnatá pokrývka kvete barvami jara. Kolem stolů žijle.
l*{" č"há u;;
symbolický Blaník, olej, z roku 1940. Nic se tu qezměniio'
Sedáme ke
stoiům.-.Fět židlí je prázdných' Chybí ještě někdo? Ach
';"
ne' Zde sedával
E. K. Rosol. Přes opěradlo židle
iřuh"u",, černý závoj, na něm jc
urnístěna fotografie a pot{ ní lísteček s rrípisem: Byi
zastřelen 29' .ervna L912. Yedlejší židte patřila Josefu Ericňovi. Usmíví
se na nás s fotografie, ale lístek kr:ičíhrozrrý.mi slovy: Byl ubit
v Táhoře 23- úrrora
1943. Po Mistrově pralci je místo Milady j.,,'g*u.,.,",oé'
Byla otrávena
v plynové |<omoře v Birkerrau dne 3. února .|
943. Tal.ró dr.trhéčelné
místo je prázdné. Přimhouříš.li oói, zmizi lístek
pod
fotografií i siova
-Berlíně,
na něrrr: Fodlehl útrapám dne 24. dubna 1944
v
l uu..ůl
sedne rnaior Jaroslav Btlháč. A ještě jedno místo je
"u.
nezvykle p,i,dné.
To proti oknu. Tam sedával }.raintišek Sedláček
a rreť.navněoi,hoio,,ul
své politiclté názory. Dnes je tu jen lístek a na
něrn nápis: Byl umučerr
ve Flossenbiirgu dne 29. záíi 1942. Jsne tetly všichni.
Ti"ho, l",'
dilá moucha se marně tluče o okcnrrí sklo. Pojedn""
"blo,,k"íilý ;;ryr..
a
jil netrdržíěproud slz. I{le, s přerhnčtů
výprchaly dotei.y ,"pr1'"t,
lť:
lidských dtraní,když odešel člověk. Žiji oš"l.
s ním stále a zraňslji vzpo.
míirlror.r..
or1cházíme po špičkách. Toto místo bude
navždy
vzponrínl<áma ty nebudou nikdy ratiostné. Za
"u.oěo",'o
okny čeká p.a"*
J"" 'odostní, protože patří svoboclné vlasti. Tito
zde se nedočkali. K nim
butlernc chodit, abychom nikdy rlezapomnčli, jak
d.aze jsme |io,;i; ."u'
svobodu.

,,o lóslt'u prosíme, Iidé boží oteuřte srdce!,,
Jiří Wolker.
Nebyl to jen soucit k
jež přišIápla prušácká bota. Bylo to
stateč.
1ěm,
nost' protože pomáhat druhému
byl zločin, který se tvráě trestal. A
přece pomáhali. Dnes dostávají všichni ti
bczejmenní dobří lidé jmóna'
Dn.es je sorrcit opět jen soucitem. Chybí mu
statečnost. Jen proto jsme
srněIi jmórra uveřejnit.
Zde jsou:
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Ádalbertmann Jaroslav, hostinský, Mladá Vožice,
.Adamčík Vilóm, krejčí' Mladá Yožice,
Bauerová Jaroslava, obch. př., Mladá Vožice,
Boušková Růžena, manž' telef. zíiz', M|aďá Yožice,
Bretšnajdr Josef, obchodník,-Mladá Vožice,
Bubeníčková Heda, mairž. akarl. malíře, Mladá Yožice'
Bubeníčková Heda, akad. mal., Mladá Yožice,
Bubeníček ota, akad. malíř, Mladá Yožice,
Burian Antonin" řezník, Mladá Yožice,
Čáp Miroslav, úředník, M|ad,á Yožice,
Čep Vojtěch, řídící učitel' Borkovice,
Cintlová Hermína, Mlatlá Vožice,
Dintar St'rnislav; obchodník, Mladá Yožice"
Dobeš Karel, obchodník, Kamberk,
Horký Josef, obchod' příručí, Mladá Yožice'
Hroneš Josef, správce dopr. spol. JAS, MIadá Vožice,
Karda Eduard, mlynář, Mladá Vožice,
Kindlová Žotie, M|adá Vožice,
Kindl Františeko obuvník, Mladá Vožice.
Klenka.Ladislav, správce Dětského domova, Načeradec,
Knotek Ludvík, úředník, Mladá Yožice,
Kocura Antonín, rolník, Běleč,
Koubek Alois, rolníko Skrýšov,
Kozák Karel, ing., MIadá Yožice'
Kožíšková Jiřina, obchod. příručí, Mladá Vožice,
Král František, rolnílr, Smilovy Hory,
Král Josef, rolník, Horní Kouty"
Krampera J., mlynář, Petroviceo
Krch Yáclav, ing.' úřed. soc. pom.' Mladá Yožice,
Lomská Marie, odb. učit., Mladá Yožice,
Machová Anna, učitelka, Mladá Yožice,
Machula Jan, odb. učitel, Tábor'
Mareš Bohtimil, řezník, Mladá Yožice,
Novotná Jarmila' úřed., Horní Koutyo
Novotný František, pumpař, Bostov,
Novotný Josef, rolník, Horní Kouty,
Novoveský František, ing. architekt, Mladá Vožice,
Pazderka Jan, domkář, Bostov,
Pilz, Rudolf' statkář, Miličín,
Průša Jaroslav, správce lihovaru' Frauenhof.Zálesí,
Přibyl František, řidič, Mladá Vožice,
lSlabý Yáclav, řídící učitel, Mladá \ožice,
Suchan František" strážm. v. v., Mladá Yožice.
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Josef, dr', Mezimostí,
Strnadová Marie, manž. řed. Yšeqb. zál., M|ad,á Vožicen
Šíma August, attážm., Kamberk'
Šopejstal Jan, rolník, Skrýšov,
Švec Josef, rolník, Hrnčíře,
Tranta Antonín, íolník, Skrýšov,
Yáša František, cukrářo Mladá Vožice"
Veselý František, děkan' Mladá Vožice"
Vlčelr František, vrch. óet' atrážm,, Kamberk"
Volf Josef, obchodník, Tábor,
Vondrka František, úřed. důch. kontr.o Mladá Vožice"
Zeman Ladislav, hostinský, Smilovy Hory.
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Děkujeme svénu čIenu

Fll/ N?.1Š
K I J M I tÁ z t <o v t
za póči, kltll.tllt lólo brožurce yěnoyal"

K n i h t i s l e . n a ' . A u t o g r a f i uo . T o b o i e

