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VLASTA ČERNÁ (*1933)
Zatčena v noci z 5. na 6. září 1950. Bylo jí necelých osmnáct let. Podílela se na ukrývání
pronásledovaného kněze Felixe Marii Davídka. Tři měsíce vězněna na samotce v konspirační vile StB
v Uherském Hradišti. Propuštěna v roce 1952.
Nejhorší pro ni bylo věznění na samotce ve sklepní cele. „Celou dobu během vyšetřování jsem neměla
možnost se umýt nebo se převléknout. Připadala jsem si jak zvíře. Bylo to ponižující. Abych si ukrátila
čas, zpívala jsem si v duchu všechny písně, které jsem uměla, modlila se,“ popisuje. „Jinak bych se
zbláznila.“ Do cely v Uherském Hradišti se dostala poté, co ji dopadli při pokusu překonat železnou
oponu. Spolu s ní byl u hranic zatčen i kněz Davídek. Cesta, kterou se pokusili dostat na Západ, byla
prozrazena a na hranice je ve skutečnosti vedl provokatér. Na samotce byla kvůli konspiraci držena
v naprosté izolaci v suterénu konspirační vily. Tam ji donutili napsat na pohlednici pozdrav
z německého Regensburgu, aby vzniklo zdání, že se jí podařil útěk na Západ a přechod je bezpečný.
Pod nátlakem pohlednici napsala.
Vlasta Černá se narodila 19. ledna 1933. Se dvěma sourozenci a rodiči žila v Horním Štěpánově na
Drahanské vrchovině. Otec Arnošt Přikryl měl malou stolařskou dílnu, maminka se starala
o domácnost a hospodářství. Po válce se Vlasta Černá začala doučovat latinu u kaplana Felixe Davídka,
který na ni výrazně zapůsobil. Pozdější tajně vysvěcený biskup československé podzemní církve se po
komunistickém převratu v roce 1948 rozhodl založit ilegální církevní školu. V roce 1950 Davídkova
aktivita neunikla pozornosti komunistické tajné policie a v dubnu roku 1950 byl Davídek zatčen.
Podařilo se mu ale uprchnout a ukrýval se na Drahanské vrchovině, mimo jiné i za pomoci Vlasty
Černé. „Když potřeboval, nosila jsem mu věci. Úkryty měnil asi po dvou týdnech kvůli bezpečnosti.“
Pak se rozhodl odejít do emigrace a Vlasta Černá se chtěla přidat. Převaděčem byl ale ve skutečnosti
provokatér, který je vlákal do léčky na břehu řeky Dyje.
Zřejmě kvůli otřesným podmínkám ve vězení Vlasta Černá na jaře 1951 těžce onemocněla žloutenkou
a byla předčasně propuštěna. Zdravotní problémy ji ale provázely i na svobodě. Navíc v listopadu 1951
byla znovu zatčena, aby mohla být souzena v procesu se skupinou Zvon, v níž figuroval Davídek.
Nakonec v březnu 1952 byla jako mladistvá odsouzena na jeden rok vězení, což byla prakticky doba,
kterou již strávila ve vazbě. Takže se rychle dostala na svobodu. Davídek dostal čtyřiadvacet let.
Po propuštění se jí podařilo absolvovat zdravotnický kurz a dálkově si dodělala maturitu. Později
vystudovala filozofickou fakultu, obor psychologie a na brněnské univerzitě získala doktorát. Až do
odchodu do penze pak pracovala jako klinický psycholog.

ZDENKO ČERNÍK (*1932)
Zatčen 24. června 1949. Vězněn na Cejlu a v Zámrsku. V době zatčení mu bylo šestnáct let. Odsouzen
na sedm let, propuštěn za tři a půl roku. Člen skupiny Břetislav Jeník a spol., s přáteli psali a roznášeli
letáky vyzývající ke svobodným volbám.
Zdenko Černík si dobře zapamatoval budovu na rohu brněnských ulic Bratislavské a Příční. Tam se
konaly výslechy. A tam také odvezli jeho a další kamarády, s nimiž se scházeli a psali hesla. Roznášeli
letáky a vyzývali ke svobodným volbám pod patronací Spojených národů. Také začali shromažďovat
zbraně a zkoušeli cvičně střílet. Zatkli jich tehdy celkem čtrnáct a u soudu dne 1. března 1950
dostanou dohromady 53 roky vězení.
„Nejhorší bylo, když nás po zatčení odvezli do budovy na Příční, na StB. Nechtěli jsme jim odpovídat,
co potřebovali, tak nařídili vyzout, vysvléct a kleknout na židli. Pak nás bili takovým káblíkem na
šlapky,“ vyprávěl Černík. V době zatčení, v roce 1949, mu bylo teprve šestnáct let. „Tenkrát bylo
všechno možné,“ říká Černík. U soudu pak dostal čtyři roky, ty mu nakonec zvýšili o další tři. Celkem
sedm. Když ho pustili za tři a půl roku, bylo to vlastně štěstí.
Zdenko Černík se narodil v roce 1932 v Prešově na Slovensku českým rodičům. Jeho otec pracoval ve
státní službě. Později se přestěhovali do Brna. Zdenko začal v Brně studovat reálné gymnázium
a zajímal se o politické dění. Mluvil o politice se svým spolužákem Borisem Morávkem, společně
přemýšleli, co dělat. Morávek ho pozval na schůzky s dalšími mladými spiklenci. Tak se dostali k psaní
hesel. Do Veverské Bítýšky se vypravili kolem druhé hodiny v noci ze 30. dubna na 1. května 1949
s vápnem a psali hesla. Jedno z nich znělo: Pryč s komunismem! Také zalíčili vývěsku místní organizace
komunistické strany. Pak rozšiřovali letáky s projevem Edvarda Beneše. „Roznášeli jsme ty letáky i ve
dne. Nebáli jsme se. Byli jsme kluci a brali jsme to jako dobrodružství,“ popisuje. „Letáky vždycky
někdo donesl. Nevěděli jsme přesně, odkud vlastně ty letáky pochází.“ V kvartě si pro něj přišla tajná
policie. Následovaly tvrdé výslechy na Příční. Potom půl roku ve věznici na Cejlu, v cele číslo jedna.
V prvním patře u katru. Bylo to v zimě a na celou místnost byla malá kamínka – kanonek, která musela
být vyčištěná do večerky. Pak už se netopilo. V té době se už připravoval soud, který se konal
v brněnském justičním paláci. U soudu čelil obvinění z vlastizrady. Černíka po odsouzení čekalo
převýchovné zařízení v Zámrsku. Tam se snažili mládež vychovávat podle sovětského vzoru, ale režim
tam byl volnější.
Zdenko Černík se po propuštění potýkal s problémy jako ostatní političtí vězni. Poslali ho k Pomocným
technickým praporům. Ale ještě předtím našel práci u stavebního podniku v Brně. A měl štěstí i v tom,
že se dožil pádu komunismu a dne 30. dubna 2013 dostal od ministerstva obrany ocenění odbojáře.

JAN JANKŮ (*1921 †2019)
Zatčen 29. května 1949. Vězněn v Uherském Hradišti, kde vykonával funkci chodbaře. Byl svědkem
stavby šibenice. Za spolupráci se skupinou Světlana odsouzen na dvacet let, propuštěn po devíti
letech.
Pronásledovali ho nacisté i komunisté, ti první ho poslali na nucené práce, ze kterých utekl, ti druzí do
vězení, kde strávil devět let. Jan Janků se řídil skautskými ideály a oběma totalitám se rozhodl čelit.
„Jednou skautem, navždy skautem,“ bylo jeho heslo. Nikdy nezapomněl na šachovou partii se
spoluvězněm, kterého čekal trest smrti. Miloslavu Pospíšilovi z Bystřice pod Hostýnem říkal Miloš.
Společně čekali, až si pro Pospíšila přijdou. A hráli šachy. „Miloš Pospíšil byl chlapec z Hostýnských hor,
rozuměli jsme si. A tu šachovou partii jsme měli pěkně rozehranou,“ říká Janků. „Byli jsme asi
v polovině hry. Najednou se otevřou dveře a ozve se: Pospíšil! Já mu chtěl podat ruku, ale to už
nedovolili. On se mne jen tak tou rukou dotkl. A ta partie zůstala nedohraná,“ popisoval Janků. Pospíšil
byl popraven 4. září 1951 v Praze na Pankráci. Bylo mu třiatřicet let. Janků dostal dvacet let vězení.
Jan Janků se narodil v roce 1921 v české rodině v Hanušovicích na Šumpersku. Jeho otec pracoval na
dráze. Jan Janků chtěl být původně knězem, vystudoval však obchodní akademii, ale především jej
lákal skaut. Jenže po komunistickém převratu se objevily tlaky, aby se práce s mládeží dostala pod
kontrolu režimu. Alois Valenta, člen silné odbojové skupiny Světlana, se ve Valašských Kloboukách
dostal do ozbrojeného střetu s příslušníky bezpečnosti. Neměl šanci, v přestřelce zahynul. Pak u něj
doma udělali prohlídku a našli plnicí pero s vyrytým jménem: Jan Janků. Zatčení přišlo brzy. Janků
naletěl na trik, který na něj nastražila tajná policie; zorganizovala údajný útěk za hranice a Janků byl
při něm zatčen. Ještě cestou z něj zkoušeli získat informace. „Musel jsem si sednout na takový špičatý
kámen a pak mi uvázali smyčku na krk a táhli mne na strom. A pak dolů. A pak to stejné znova. Přitom
na mne začali slovně útočit. Ale já řekl, že nic nevím, že nic neřeknu.“
Zatčen byl dne 29. května 1949. Ocitl se v obávané věznici v Uherském Hradišti a čekal ho soud. Věděl,
že členům Světlany navrhují trest smrti. „Z toho špagátu jsem měl strach. To je fakt. Už jsem byl s tím
vším smířený. Říkal jsem si, že mne nikdo nečeká, že jsem svobodný,“ popisuje. Nakonec dostal dvacet
let a byl rád.
Po návratu z vězení se vrátil do Hanušovic, pracoval jako železničář. Po pádu komunismu se účastnil
činnosti Konfederace politických vězňů a besedoval ve školách. Za pomoc Janosi Esterházymu ve
věznici Mírov dostal v roce 2011 vysoké maďarské vyznamenání, o rok dřív obdržel od prezidenta
republiky Řád T. G. Masaryka.

BŘETISLAV LOUBAL (*1931)
Zatčen 25. října 1950. Roznášel letáky a organizoval odboj v Tišnově. Vězněn na Cejlu v Brně
a v pracovním táboře u Oslavan, kde se pokusil o útěk. Na svobodu vyšel 25. června 1952.
Břetislav Loubal se po komunistickém převratu nesmířil se ztrátou svobody. K jeho přátelům v Tišnově
patřil starší Jan Simandl. Ten se postavil do čela vznikající odbojové skupiny. V březnu 1948 začali
s letáky. Loubal vyrobil rámečky na cyklostyl. „Bylo to z nějakého starého nábytku, panty z kousků
kůže, váleček z fotokomory,“ popisoval. Pětatřicetiletý Simandl měl zkušenosti z vojenské služby a za
války uprchl z pracovního nasazení v Berlíně. Letáky s titulkem Chraňte se komunistické nadvlády byly
první, které roznesli. Skupině se začalo říkat Jan. „Sami jsme si žádné jméno nedali. To někdo jiný nás
musel pojmenovat, možná později přímo StB. V naší skupině byl Jan Simandl a také Jan Sigmund,
takže dva Janové. Podle toho to mohlo vzniknout,“ popsal Loubal. V roce 1950, když už má Loubal za
sebou několik desítek letů na větroni, vymyslí, že by letáky mohli shazovat z letadla. Jenže každé
letadlo mělo označení a létat se smělo jen ve dne. Byl to neproveditelný nápad.
Břetislav Loubal se narodil 26. června 1931 v Tišnově, kde chodil do základní i střední školy. „Byl jsem
z úřednické rodiny, otec pracoval na finančním úřadě, máti byla v domácnosti.“ Jeho otec byl národní
socialista a byli věřící.
Na gymnáziu je učil profesor Jan Kosík, jenž na pražské univerzitě zažil ještě přednášky T. G. Masaryka.
Se svými sympatiemi k němu se neskrývá. A studenti jej milují. Dokáže je významně ovlivnit a vzbudit
v nich pocit odpovědnosti k těžce zkoušené zemi. „Letáky jsme psali na psacím stroji učitele
a osvětového pracovníka Jana Brabce, který o tom neměl vůbec tušení,“ popsal Loubal. Pak letáky
množili na stroji u Loubalů doma. Po desáté večer je roznášeli.
Letáky sice vzbudily pozornost, ale skupina zůstala neodhalena a její členové přemýšlí, co dál. Chtěli
by si opatřit zbraně. Čekala se třetí světová válka. „Určitě bychom šli i se zbraní,“ říká Loubal. Jenže to
už mu hrozí zatčení. Nejdříve si pro něj 13. září 1950 přijdou do školy. Jeli k němu domů a vše
prohledali. Cyklostyl nenašli, tak ho zase propustili. Podruhé si pro něj přišli 25. října 1950. To už
skončí ve vazbě. Obviní ho společně se Simandlem a Sigmundem. Státní soud jej odsoudí „jen“ na rok
do vězení a odvezou jej do dolů na Oslavansko kopat uhlí. Je tam s ním i Simandl. „Samozřejmě jsme
hned začali přemýšlet o útěku,“ popisuje Loubal. Ten se měl odehrát 8. července 1951, jenže kvůli
útoku v babické škole, kdy byli zabiti tři komunističtí funkcionáři, se zpřísnila bezpečnostní opatření.
Loubala a Simandla odvezli do věznice na Cejlu. Protože Loubalovi přidali dalších osm měsíců za pokus
o útěk, vyšel na svobodu až 25. června 1952.

JAROSLAV MOJŽÍŠ (*1934)
Zatčen 10. prosince 1953, se zaváznýma očima jej autem odvezli do věznice v Uherském Hradišti. Tam
byl do března 1954. Odsouzen na sedmnáct měsíců za odbojovou činnost a výrobu letáků. Vězněn
později v Jáchymově, propuštěn 1955.
Za nejhorší považuje nejistotu: „Vyhrožovali. Mně hrozili, že dostanu dvacet let. Ale já jsem takový
optimistický člověk, tak jsem věřil, že to všechno jednou skončí a režim padne. Nakonec jsem měl
štěstí, takže jsem dostal málo, ale dost na to, abych zažil Vánoce a Silvestra v Jáchymově.“
Mojžíš se na začátku padesátých let zapojil do odboje, protože cítil, že je třeba něco dělat proti
nástupu komunismu. Pocházel z rodiny, kde se poslouchal západní rozhlas, otec se angažoval v lidové
straně a všichni byli věřící. Navštěvoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. „Bylo nás několik, co
jsme se znali z gymnázia. Tenkrát byl velký tlak pro vstup do jednotných zemědělských družstev (JZD)
a my jsme si řekli, že bychom měli napsat nějaký ten leták. Přemýšleli jsme, jak poškodit ten hrozný
systém. Začali jsme se scházet. Pak někdo řekl, že si dáme název Svoboda. Bylo to před maturitou,
času moc nebylo. Ale věřili jsme, že bude válka,“ popisuje situaci, která ho zavedla mezi odpůrce
totality a později do vězení. Zatčen bude v prosinci 1953, dostane sedmnáct měsíců.
Jaroslav Mojžíš se narodil v roce 1934, jeho rodina žila v Kojetíně na Kroměřížsku. „Chodili jsme
pravidelně do kostela, já jako malý ministroval. Naše rodina byla věřící. Tatínek se angažoval v lidové
straně. Pamatuji si, jak pak jednou řekl, že je konec, že komunisté všechno ovládají. Pak jsme doma
poslouchali zahraniční rozhlas, jako kdysi za války.“
Na gymnázium s Jaroslavem Mojžíšem chodili další mladí lidé, kteří se nechtěli smířit s nástupem
nové totality. Celkem pět chlapců a později jedna spolužačka. Začali se scházet. Protože neměli
spojení přes hranici, plánovali akce, na které stačili. Třeba chtěli naházet kovové ježky nebo hřebíky
před stranický sekretariát. Jeden ze spiklenců, Lubomír Veteška, vyfotografoval letiště v Kunovicích.
Naštěstí jeho otec ty fotografie stihl včas zničit, díky tomu uniknou obvinění ze špionáže. Nakonec se
dohodli, že budou dělat letáky. I tohle bylo těžké. „Zajistit rozmnožovací stroj nešlo, blánu na
rozmnožování také ne. Dokonce ani papír nebyl,“ popisuje Mojžíš. Přesto všechno postupně sehnali,
letáky začali podomácku vyrábět, „stroj“ na kopírování si sestrojili sami.
Mojžíš měl nakonec opravdu štěstí. V obávané věznici v Uherském Hradišti se ocitl až po nejhorším
období. A vězněn byl relativně krátce. Navzdory potížím, které pronásledovaly každého propuštěného
politického vězně, se mu podařilo vystudovat na Slovensku, kde byly poměry mírnější.

RUDOLF MRÁZEK (*1934)
Zatčen 12. října 1953. Člen odbojové skupiny SODAN. Odsouzen na šestnáct let. Vězněn také v Brně
na Cejlu, brutálně vyšetřován v budově na Příční. Propuštěn v roce 1963.
Rudolf Mrázek žil skautem. Když ho zakázali a začlenili do oficiálního Československého svazu mládeže
(ČSM), tak jim „kolegové“ z ČSM jednoduše vzali jejich klubové vybavení. „Vypáčili dveře, vtrhli do
klubovny a ukradli nám, co mohli. Prostě jen tak… Měli jsme tam i stany,“ popisoval Mrázek.
„Zanevřeli jsme na ten režim o to víc.“ A pak začali dělat letáky. Dolů napsali místo podpisu: SODAN.
Znamenalo to Skautská organizace demokracie a nezávislosti. A letáky začali roznášet v Křenovicích
u Brna a v okolí. „Cyklostyl od strýce už nám nestačil, šudlili jsme letáky do noci, nejvíc tak padesát za
hodinu, a to bylo málo. Laďa Stávek ze Slavkova a Tomáš Holešovský zjistili, že na okresním národním
výboře mají lepší cyklostyl, uložený v místnosti, do které se dá dobře dostat. Ukradli ho. Byl to velký
cyklostyl na kliku.“
Rudolf Mrázek se narodil 11. května 1934 v Břeclavi. Pocházel z vlastenecké rodiny. Otec byl členem
Sokola, pracoval jako inspektor drah a zapojil se do protinacistického odboje. Zemřel při náletu
v Brně. Mrázkovi dva strýcové bojovali jako letci v Anglii, jeden z nich zahynul nad Biskajským zálivem.
Druhý strýc se po návratu do Československa stal velitelem vojenského letiště v Brně-Slatině. Rudolf
Mrázek začal studovat na vysoké škole, měl skupinu kamarádů, hlavní jádro skupiny tvořili Rudolf
Mrázek, Mojmír Babušík, Oldřich Klobas. Také Vlastimil Žampach, Mrázkův spolužák z gymnázia.
A přidávali se další. Nakonec jich budou desítky, i když kvůli bezpečnosti o sobě nebudou vědět.
„Viděli jsme, co se kolem děje, třeba jak se sedlákům zvyšují dávky,“ vzpomínal Mrázek.
V té době patřilo k hlavním cílům všech vesnických stranických organizací zakládání jednotných
zemědělských družstev (JZD). Napětí na venkově bylo obrovské. Odbojáři kromě letáků začali psát
výhrůžné dopisy komunistickým funkcionářům a hesla na zdi. Pak se rozhodli, že pomohou sedlákům
a budou sabotovat práci družstev a zapalovat družstevní stohy. Na to se soustředili Mrázek
s Babušíkem, kteří několik stohů zapálili.
V říjnu 1953 začalo zatýkání. Rudolfa Mrázka zatkli ve škole a odvezli do vyšetřovny na rohu ulic Příční
a Bratislavské v Brně. „Při vyšetřování jsem musel sedět na lavici a referent, když měl špatnou náladu,
tak mi nařídil na ní klečet. Říkal, hajzle, já se od tebe nic nedovím. Pak mne vzal za vlasy a mlátil
o opěradlo. Já mám dodnes jizvičky u očí… jak jsem uhýbal, byl jsem celý krvavý…“
Nakonec dostal Rudolf Mrázek šestnáct let, propuštěn byl v roce 1963 v dvaceti devíti letech po
10 letech 3 měsících a 19 dnech.

BOHUMIL ROBEŠ (*1930 †2019)
Zatčen v říjnu 1953 v Brně. Byl členem odbojové skupiny SODAN, propuštěn na svobodu v roce 1967.
Vězněn v Brně na Cejlu a v Leopoldově. Ve vězení napsal řadu básní, některé spoluvězeň propašoval
ven, jiné byly zničeny.
Bohumil Robeš nepovažuje za nejhorší zatčení a začátek věznění jako jeho kamarádi z odboje. Nejhůř
se cítil ve věznici v Leopoldově.
Ve vězení ho nezlomili, jako politický vězeň odmítal pracovat, a tak mu přidávali další a další tresty.
Nakonec strávil ve vězení třináct a půl roku. „V Leopoldově slunce nebylo. I okna zakryli takovou
drátěnou stěnou. Nejhorší tam ale byla buzerace. Opravdu. Šikana a buzerace. Řekl bych dokonce
teror. Protože právě v době, kdy jsem tam byl já, tak byla revoluce v Maďarsku. Leopoldov leží na
jižním Slovensku, tedy blízko maďarských hranic, a tak oni všechno zpřísnili. Vymýšleli si na nás
všechny možné druhy šikany. Vyloženě vymýšleli, byli to primitivové. A já jim tehdy řekl, že se budou
zodpovídat za zločiny na politických vězních. Tak se ne mne vrhli a svázali mne do kozelce, nohy
dozadu, ruce svázali natrvalo asi na deset hodin. Potom mne večer v deset rozvázali, dali mi tabletku
aspirinu a šel jsem na kobku. Nemohl jsem se ani umýt.“
Kvůli poměrům v Leopoldově vážně onemocněl. „Přišel bachař a pustil na mne hadici proudem
rovnou z hydrantu. Okýnkem. Tak dlouho na mne stříkal, až voda byla všude na zemi. Já byl v korekci.
A on mne tak nechal být. Z tohoto si myslím, že jsem dostal zápal plic. Tohle totiž byl způsob buzerace
v Leopoldově.“
Bohumil Robeš se narodil 1. srpna 1930 v Holubicích nedaleko Slavkova u Brna. Ve třinácti letech
přišel o otce. Pocházel z úřednické rodiny, vystudoval francouzské gymnázium, plánoval studium na
Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (DAMU). Působil v řadě ochotnických
divadelních souborů, žádost o studium na DAMU však byla odmítnuta kvůli špatnému posudku. V té
době se už ale zapojil do odbojové činnosti ve skupině SODAN (Skautská organizace demokracie
a nezávislosti). Skupinu tvořili mladí lidé z okolí Slavkova a Bučovic, zaměřili se především na psaní,
tisk a roznášení letáků, později také na sabotáže.
Ve vězení se Bohumil Robeš později pokoušel psát básně. Tajně, protože to bylo zakázáno. A navíc
básně mohly vznikat jen za pomoci spoluvězňů, kteří mu dodávali papír. Jeden spoluvězeň umožnil,
aby se některé básně dostaly ven. Propašoval je z vězení. Bohužel, řadu básní zničili bachaři, takže
jsou nenávratně ztraceny.
Bohumil Robeš se vrátil z vězení v roce 1967, ale protože nesměl působit v kultuře, pracoval ve
stavebnictví v nejrůznějších profesích. Po pádu režimu některé z jeho básní vyšly knižně.

VĚROSLAV SLÁMA (*1930 †2018)
Zatčen 26. října 1950. Byl aktivní v odbojové skupině Majerová a spol. Za zběhnutí a útěk bratra na
Západ byla pronásledována celá rodina. Cekem třináct osob dostalo dohromady sedmdesát čtyři let.
Věroslav Sláma dostal dvacet pět let vězení, propuštěn byl po jedenácti. Vězněn byl také na Cejlu.
Nikdy nezapomněl na okamžik, kdy si pro něj přišli. Pracoval v továrně Kovolit v Modřicích u Brna jako
účetní: „Byl jsem normálně v zaměstnání. Seděl jsem za stolem, sáčkovaly se výplaty.“ Bylo to 26. října
1950. Seděl zády ke dveřím, ale zaregistroval, že do místnosti někdo vstoupil. „Ptá se, zda je tu pan
Sláma. Ani jsem se nestačil otočit. Ani vstát ze židle. Šli po mně čtyři chlapi. Drželi mne dva. Hned se
ptali, kde mám zbraň, a nasadili mi na ruce řetízky. Táhli mne ven. A já viděl, že jsou všude kolem. Bylo
jich asi deset, přijeli čtyřmi vozy.“ Tak popisuje Věroslav Sláma své zatčení. Pro něj tím okamžikem
skončil odboj proti komunistickému režimu, který vedl spolu se svým bratrem Cyrilem a dalšími.
Věroslav Sláma se narodil v roce 1930 v rodině četnického strážmistra. Otec působil za první republiky
na Slovensku. Věroslav i Cyril byli vychováváni ve vlasteneckém duchu. V roce 1945 je Věroslavovi
patnáct, bratr je o čtyři roky starší. Rodina se usazuje v Želešicích u Brna, kde otec působí na četnické
stanici. Starší Cyril se díky zkušenostem stane důležitým členem odbojové skupiny soustředěné kolem
Jaroslava Salajky a později agenta Tomáše Olivy, skutečným jménem Jana Brejchy. Když začnou lidé
utíkat ze země, pomáhají jim na Západ. Vozí je k rakouské hranici a předávají spolupracovníkům.
Soustředí se na ty, o které má zájem britská zpravodajská služba. Tedy především letci RAF a jejich
blízcí. Skupina je ale rozsáhlá, disponuje několika vysílačkami. Mají několik záchytných adres, jednou
z nich je byt Boženy Majerové v samém centru Brna. Skupina bude později označena tajnou policií
jako Majerová a spol.
Cyril Sláma před prozrazením skupiny stihne utéct na Západ, odkud se vrátí jako agent chodec. Je
dopaden, donucen k dablérství a vyslán znovu na Západ, kde ale svou skutečnou roli prozradí Britům.
Za to je pronásledována celá jeho rodina v Československu. Dohromady dostanou sedmdesát čtyři let
vězení. „Naše rodina to odnesla strašně. Všichni jsme byli zavřeni: tatínek, maminka, manželka,
manželčini rodiče, švagrová, zatčena byla i čtrnáctiletá manželčina sestra…“ Domek zabavili ve
prospěch státu. „Na svobodě nezbyl nikdo,“ vyprávěl Sláma.
Zatímco Cyril Sláma dožil pod jménem Sadler na Západě, Věroslav Sláma nakonec za mřížemi strávil
jedenáct let. Po propuštění se vrátil do Želešic. Po pádu komunismu se zapojil do veřejného života, byl
zvolen poslancem Federálního shromáždění.

DRAHOMÍRA STROUHALOVÁ (*1930)
Zatčena 26. října 1950. Odsouzena na patnáct let za činnost v odbojové skupině Majerová a spol.;
ukrývala agenta britské zpravodajské služby. Vězněna v Brně na Cejlu. Propuštěna 25. září 1958.
Drahomíra Strouhalová z Modřic u Brna zrovna pomáhala uklízet, když někdo zazvonil. „Tři chlapi
v kožených kabátech. Stáli tam,“ popisovala později. Hned se ptali na ni a šli s ní do pokoje. Tam
v posteli ukrývala vysílačku a předtím tam byl i samopal. A další věci; Strouhalová poskytla úkryt
dvěma agentům, kteří přešli přes železnou oponu. Zrovna v té chvíli přicházel k domu jeden z nich.
Dveře mu otevírají ti muži v kožených kabátech. Řeknou: „Předložte osobní průkaz!“ Agent ale
vytahuje pistoli. Drahomíra Strouhalová bude na ty okamžiky vzpomínat takto: „Poslední, co jsem
slyšela, bylo: Ruce vzhůru! A on jenom vykřikl a už byl najednou plný barák chlapů.“ Agent utíká ulicí
a muži za ním. Vběhne do dvora jednoho z domů a je v pasti. Poslední kulku si nechá pro sebe,
přikládá pistoli k bradě. Ještě ho stihnou odvézt do úrazové nemocnice, ale život mu nezachrání.
Drahomíra Strouhalová byla zatčena 26. října 1950, ihned ji odvezli do Brna k výslechům na StB. Státní
soud ji dne 19. ledna 1952 odsoudil za údajnou velezradu a vyzvědačství na patnáct let. „Vůbec jsem si
nepřipouštěla, že mne zavřou.“
Drahomíra Strouhalová se narodila v srpnu 1930 v Modřicích u Brna, otec pracoval jako vrátný ve
Zbrojovce. Sama Strouhalová nebyla členkou žádné strany, ale cvičila v Sokole. Dobře se znala
s brněnskou švadlenou Boženou Majerovou, která bude jednou z hlavních postav odbojové skupiny
napojené na britskou zpravodajskou službu a bude poskytovat zázemí dvěma britským agentům
vyslaným přes železnou oponu do Československa. Tomáši Olivovi (skutečným jménem Jan Brejcha)
a Josefu Kafkovi (skutečným jménem Josef Kolísko). Toho osudného srpna 1950 bude poblíž domu
Strouhalové dopaden právě Kolísko.
U Strouhalové už dříve našla dočasné útočiště také britská manželka československého pilota RAF Ivo
Tondera, kterou Britové chtěli dostat za železnou oponu. Sám Tonder přešel už dříve. Tonderovou
převedl agent Oliva.
V říjnu 1950 začnou tajní policisté hlídat dům na rohu Pekařské a Husovy ulice v Brně, kde bydlí
Majerová. Pokusí se zatknout Olivu, ale ten utíká do parku na Špilberku, kde se pronásledovatelům
ztratí. Druhý den už jsou policisté u Strouhalové.
Proces začne 16. ledna 1952. Předsedou je obávaný Jiří Kepák, který předtím poslal na smrt kněze
Jana Bulu a ještě dříve působil jako prokurátor při soudu s Miladou Horákovou. Odsouzeno bude
celkem šestadvacet odbojářů, jeden z nich dostane trest smrti. Leopold Doležal. Strouhalová dostane
patnáct let.
V říjnu 2012 byl Drahomíře Strouhalové udělen na Pražském hradě Řád T. G. Masaryka. V roce 2013 ji
ocenil ministr obrany, když jí předal dekret odbojáře.

LADISLAV SUCHOMEL (*1930 †2019)
Zatčen po obklíčení odbojové skupiny Jánošíci dne 2. října 1949 u obce Rojetín na Tišnovsku.
Odsouzen na devatenáct let. Vězněn na Cejlu v Brně a v Plzni na Borech. Propuštěn v roce 1963.
Jejich odbojovou skupinu obklíčili brzy ráno. Skrývali se tehdy na půdě osamělého domu v údolí říčky
Libochovky na Tišnovsku. Vedoucí skupiny Milan Havlín ozbrojené muže uviděl jako první. „Já už byl
vzhůru, byli jsme v podkroví na seně a on – Milan Havlín – vlítl nahoru a upozornil nás na ně. Už nevím
přesně detaily… Havlín vyšel ven a oni, jak šli od toho lesa, začali střílet,“ popisuje Suchomel. „Stříleli,
ale my jsme se nebránili, oni stříleli, my ne. Strach jsem měl, samosebou. Pak nás položili venku na
břeh říčky Libochovky. Že se nesmíme hýbat a jen ležet na břichu hlavou dolů… To jsem měl největší
strach, nevěděli jsme, co s náma bude, na antonech nás pak odváželi…“ Zatčených bylo celkem šest.
„Tři holky, já, Milan Havlín a Pepík Oliva.“
Ladislav Suchomel se narodil 21. července 1930 v Tišnově. Jeho otec pracoval v psychiatrické léčebně
v Brně-Černovicích jako ošetřovatel. Suchomel se vyučil knihkupcem a začal pracovat v tiskárně
v Brně. Brzy po komunistickém převratu se pustil do odbojové činnosti. „Letáky jsme dělali společně
s Břetislavem Jeníkem, jeho otec měl knihkupectví v pasáži Moravské banky v centru Brna. On je
vytiskl a pak jsme je roznášeli. V té době jsem už byl vyučený,“ popisuje Suchomel.
Řada mladých odvážných chlapců se v té době také pokouší bojovat proti nastupující totalitě. Jedním
z nich je Milan Havlín, student o dva roky starší než Suchomel. Odešli spolu s dalšími přáteli na
Vysočinu, do ilegality. Skupina se jmenovala Jánošíci a její členové se pokoušeli zastrašovat
komunistické funkcionáře. Brát jim stranické legitimace, ale nikoho při tom neohrozit na životě.
Dne 27. září 1949 skupina navštívila bydliště předsedy komunistické strany v Rojetíně, kterému vzala
stranické materiály a zbraň. Tím se dostala do pozornosti tajné policie. „Zatčen jsem byl dne 2. října
1949 a čekal na soud, který se konal až 31. ledna 1950. Byl to proces se skupinou Havlín a spol. Já
jsem dostal devatenáct a půl roku a ve vězení jsem strávil bez dvou měsíců čtrnáct let.“
Ještě předtím se ve věznici na Cejlu dozvěděl, že mu hrozí trest smrti. „Na Cejlu jsem byl v cele číslo
29. To číslo si budu pamatovat celý život.“ Suchomel byl propuštěn v roce 1963.
V roce 2011 dostal Řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská
práva.

BOHUMIL ZHOF (*1928)
Zatčen 27. prosince 1948, týden vyslýchán ve Vsetíně a mučen elektrickým proudem. Ve věznici
v Uherském Hradišti vězněn čtyři měsíce. Pronásledován kvůli své aktivitě v organizaci Orel. Propuštěn
v roce 1951.
Postavil se hned na počátku rudé totalitě a zažil nejkrutější mučení. Elektrickým proudem do bot.
„Samozřejmě že nejtěžší byly ty výslechy. Nás vyšetřovala hradišťská StB. Ale samotné vyšetřování se
odehrávalo ve Vsetíně. Tehdy do Vsetína na zámek přijela osádka z Uherského Hradiště. Grebeníček,
Čáň, Mareček a místní příslušníci ze Vsetína k tomu,“ popisuje. Musel začít psát; všechno, co ví…
Mezitím zatýkali ostatní.
„Posadili mne na židli a někdo řekl, aby se ostatní na mne podívali, že jsem schopen všeho! Já se musel
vyzout. Připoutali mne na postel, dva z nich si vzali obušky a mlátili mne do bezvědomí. Po patách. Pak
jsem procitl a musel kolem nich chodit a běhat. To se opakovalo znovu. Zase do bezvědomí. Estébáci
měli odznaky politických vězňů; Zavadilík, Čáň, Grebeníček… Hlavačka.“ U StB v Uherském Hradišti
působili vyšetřovatelé, kteří byli za války vězněni a pronásledováni nacisty, například za ilegální
činnost. „Já jsem jim řekl: To vás naučili v koncentráku? To jsem samozřejmě neměl říkat… dali mi ty
boty… Za celý den se ani slovo nenapsalo, nepotřebovali nic vědět, jen mlátit. Výslechy trvaly u mne
týden. První den se nenapsalo nic, druhý den taky ne, já jsem nemohl mluvit ani chodit, bylo to
hrozné.“
Bohumil Zhof se narodil 1. ledna 1928, od mládí byl aktivní v katolické sportovní a kulturní organizaci
Orel. V roce 1948 jako absolvent obchodní školy už pracoval a s ostatními členy Orla se setkával na
chatě ve Velkých Karlovicích. Jenže organizace Orel byla plná nezávislých mladých lidí a režim se ji
rozhodl zlikvidovat. Bohumil Zhof společně s přáteli tehdy na chatě organizovali společenské setkání
označené jako 1. ilegální sjezd Orla Horního Vsacka. Všichni se zapojili do odboje. Plánovali, že si
sestrojí vysílačku, ale nesehnali součástky. Tak alespoň rozšiřovali provolání „Katolický lide“, které
varovalo před nástupem totality.
V té době navíc do Karlovic zamířili představitelé ústředí Orla Jiří Malášek a Bohuslav Koukal. Na ně
měla tajná policie spadeno; bála se, že vznikne celostátně organizovaná odbojová síť. Po provokaci,
při které byly do chaty podstrčeny zbraně, začalo zatýkání. A při něm skončil za mřížemi i Zhof.
Nakonec měl štěstí; protože byl zatčen brzy po převratu, nebyl ještě souzen podle tvrdých totalitních
zákonů, a tak na svobodu vyšel po dvou letech. Musel sice ještě pracovat u PTP, vojenských
pracovních praporů, ale to se už dalo přežít.

VLADISLAV ŽITŇÁK (*1932)
Zatčen 8. ledna 1959. Pronásledována byla celá rodina kvůli majetku a spolupráci s výsadkářem
Františkem Bogatajem. Vězněn v Uherském Hradišti. Odsouzen na tři roky.
Na rodinu Vladislava Žitňáka z Blatnice na Uherskohradišťsku se režim zaměřil. Komunisté se obávali
ozbrojeného povstání v regionech, kde existovala tradice odboje. Žitňákův otec se znal s Františkem
Bogatajem, velitelem paravýsadku Carbon, který prodělal v Anglii speciální kurz a pak byl v roce 1944
se skupinou vysazen na jižní Moravě. „Otec byl s Bogatajem v Carbonu. Měli vysílačku a otec
obsluhoval tajnou schránku Zuzana,“ popisuje Vladislav Žitňák. Po komunistickém převratu se ovšem
vědělo, že mezi lidmi zůstalo ukryto mnoho zbraní. A některé i v rodině Žitňákových.
„Dne 8. ledna 1959 přijeli dva estébáci z Hradiště. Jeli jsme autem, v Bučovicích jsme zastavili a oni se
ptali, jestli něco nechci. Já říkal, že se najím v Hradišti. Oni se tak divně tvářili: my vám něco koupíme.
Tak mi koupili deset deka salámu a dva rohlíky. A jeli jsme do kriminálu. Zpočátku jsem přitom vůbec
nevěděl, o co jde. Já byl pak osm měsíců na samotce!“
Vladislav Žitňák se narodil v roce 1932 ve Vnorovech, později žil v Blatnici, kde měl jeho otec obchod.
Důležitá však byla otcova známost s Františkem Bogatajem. „Měli vysílačku a přes ni šly zprávy do
Londýna. Na základě toho shodili zbraně. Odhaduji, že to bylo asi osmnáct metráků zbraní, a ty se
převezly k nám, byly u nás v garáži a zbytek u souseda ve sklepě. Ale nic se nepodniklo, protože obec
obsadili Němci,“ vypráví Žitňák. Po válce se zbraně odvezly do kasáren, ale něco si nechali místní.
Po únorovém převratu budou komunistům nezajištěné zbraně dělat starosti. Navíc Žitňák starší se
pokusil utéct za železnou oponu. Byl dopaden, uvězněn a pak přišla řada na ostatní rodinné
příslušníky. Maminku zatkli za údajnou pomoc uprchlému vězni. „My jsme byli navíc ještě buržoazie…
měli jsme obchod s vínem. A když se objevilo na vývěsce ve škole, že někteří studenti nebudou
připuštěni k maturitě, našel jsem tam i svoje jméno,“ popisuje Žitňák. Studenti se tehdy vzbouřili
a rozhodli, že budou maturovat všichni, nebo nikdo. Takže maturitu nakonec Žitňák udělal, ale na
vysokou školu se nedostal.
Místo toho skončil ve vězení. „Chodil jsem každý den na výslechy. Vyslýchající byl o šest roků starší.
Trvalo to čtyři pět měsíců a pak jsme začali mluvit o všem. Za pět měsíců jsem to po něm četl a začal
opravovat hrubky. Pak mne upozornil, že je u mne špicl. Řekl, že když jsem s někým na cele, abych
nekecal blbosti…“
Vladislav Žitňák měl štěstí, že se dostal do vězení až koncem padesátých let, kdy režim nebyl už tak
přísný. Ale i tak dostal tři roky za údajnou propagaci nacismu, protože si psal s Němkou.
Vladislav Žitňák po roce 1989 dosáhl rehabilitace a zrušení odsuzujícího rozsudku.
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