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odbojová ělnnost doco .Iindř1cha S e v e T ýlCSc.

Po Eabavení veškeréhoskautského najetku Jako zástupcc
zetsské}ro náčelnítsana Slovenslru Jsen u sebe schovaI etátr!í

vlaJku, Svazovou vlajku a vlaJku zernské x.esní školg s ěástí
arctrivu a tyto věc1 Jaen po ce}ou okupaci u sebe přechovávaI.
Po revolucí Y Ír l94, za přítornnostL bro Dr. Strpa obnovenému
Jrrrráku v Bratig1avě odevzdal do rukou br. Dr. Stržínka'tebdy
zeoského náěelníka slovenekého Jg1Áka.
Po dobu okupaee Jsem z počátku od f. 1939 aŽ do zatčení
spolupracoval s E.F. Burlánem a potot! s profo Janem Jiroušlren
(sbupina "V boj" ) a bro prof. .Iaroslavetr Preiningeren Jsem
pracoval v tlegální ekupině *Trávn1ce" . Tan jsen byl pověřen
organioací voJeneké skupiny v jejínžěele jsen stál až do
ekoněení revo}uce L945. Fo revoluci Jako jeden ze členůnáčeInl'ctva jsen organisoval Junáka do návratu a přítonrroetl bří prof.
Dro ňehálra a Dr. PleLnera.
Za svoJt i}egální a odbojovou činnost Jsen by} skup1nou
vojenskou navržen na vyznanenárrí, tcterého Y To L947 Jsen byJ"
donucen ge vzdát.
Na Junácké vyznanenárrí Jsen nikýn navržen nebyl.
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předchalze

jícía protokolům čÍnÍmještě toto

trrroh1ásení:

$voji práci pokIád*:m aa p'FÍ}is nepatpnou & pouae v dobró sn&ua
poaocí věci aa okupace, to vády bea hlíroku na jeií budoucí
ahodnocenÍ a couťeíra' že tak 1 většínanýeh nejbliĚěích ;;ř*it'ol.
řucn3ictr výhori a výeadn nebo s;lo3.ečerrnké}ro pootavení n toho plynCIuc{ho jeem nepounil, ani ae ho nedomáhal' a ani v but1ouenostj'
žáďatÍ 0 uě, ěj. domáhati se jich nechci, protože to nepok}ád;im
a& glučite3.né"

ďako aka<l. so*řrař přúl bych sí jonn aoych gnohl v k}idu už konečrrě,
po někdy svizelných er rěžk;ch chvilÍch okupace, věrrovati sa svs

priíci, nebot pťp nn@ toto ob*obí a vša s tín epojené, bylo pralrti*
cky ukončeno v květ'nu 1945.
V tomto dnešrrím kvosu tloznívajÍcíJešt,ě i"gvo}ucen věcí osobní
hnrotrré i spaI*čenekéa river}ita akupin i jeetnotllvcůo mnohdy i
1ro3-ttickoCItranicky v3'irrocen*ln staví rrnohé kladné věcí do *ipatnétro
svčt}g & jÍst"* <rciritt"l5: času L událostÍ pr*vé jdtiro od}ra].Í.
Y řevlricícir, ďne J$. května }94?.
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Jednou z jara, v'ciaeanu trý42 na procháace }esem v }-ejné
pojednou
s].e:lova} Jseo několik kugů ernčÍho.Ljaval{r se ve zurě
gkautskd krevn aaotopova} Joom ei & r-!osta} jsen se pa *oi'rřicho*
jaen
vickén svehu Kejné až do ''[otry].í gprtí". Fanatuji s€r ř'e
tahdy ve v}řrkóm kanení objevil uÉprobuzené <lva černož1ut6m}cky"
Pohybovali se Je$tě pomaJ.u a }íně, te;:}'é slun{člro, které se to
plížil jsem +:e
ocipo}edne do euti op{r'a}o je vyvtÍbíLoY€Ir. li{í}
*uáe
ťi$e B& uvěi{í a t'u pojed.nou v ro&1Í' *patřín pře* seoou *vajsera
se
u BmIé aemianky. Př'"ekvap€ní bytcl oiloui;trannó. Preďstavil
a jiga
ji":* Jako vocyroe y,.{'?evnic. Kr1y* akoriať,atovaj'in *e jsen Čech
nehroaí ner:ezpečíe' po rrjíšt"ónÍře nic $evyu]'eclÍm, polo*ili mi

několík otráaek",l'Fohyb voJeka, transilErts ir*l tlráre, pogádka v
pers*nrll a por1"/
míst,ě, něnečtí}roclnoetáříl četnická atanice, }esní
& psiiorovrr}"
Itoamluvír *ála s€ r:oliko s jeciníin, aruhý st{á1 i:}íře okrý&e
i3y}í v civi}u a p*d)-e řeči i vzezření Čeói'
řo drrrhé jser* se ta;a vypravil asj' za gaěs{c s kol" i'tr" iirgže:n'
je*m se "*;:uetí}
kte::ý z*sta} $tranotl rrn ce?gt,ě na ititkr.r, zatím co sdm
}učÍnach'o'
ůo1*. N$ zupískán{ "vo-{a h-uč{'*, *avaLo sg em]-uverró ''l:lo
přines} jsen něktel.ó inťormace & zodircvětlsl rrěko]'!b jejreh otr1zek"
J'
Proť. i3rož o věc! čái-ltačrlěvěrlěl' Ve eíkole Joem oe svěři]' kol'
iíel
J|rorrškcvi", kterr, jÍji tehely by} ra1:ojen a s nim koncegr rlu-brna
úkryt byl
pCI třetí, a1e ntkdo se neoava3', na mÍstě nikdo neD.Ylr
prrízdný.

Fot{eiďrichiúděnbJlyaeÍtfetítlen;-ro]'i'i}igíchobk}íčeriy
jseEl
ňevnice. Fod}e správ veci}y $ČnBri stopy e;lojení. H6no odeje]"
na drráae rlvakriát }-egltinován do tiko}y, v*e řekl ko]"' Krát'kómu'
a p$
toh,jcJsÍnu spl"*ivci úst{rvu, kol. 'Iiroučtrkovi & Freirrin;'erovi
praporaelě Jsen s* následujÍcÍr* v]'elkeun vreiti-l ao' i"ievn1c' Ilonovní
hlírky, raJiětění sd *atčoníněkolika }1dí, h&avně kamulristr} a
*JělnÍků. I u mne uy}a meai }]"-].e }roď. prohlÍdka. ťojeho * g,eotapo
př.i.jelo na nškgltka nrík}aůníchi oggbních vozech v po}lrÍ výrt"rroji

gpučkaní-autonatyakulomety.${iceenezjigt1lo.
Hanígtovesbr.žiJoemóelpo*plynut'ístarnnóhopr.ávaněkontkdo
}1kreít se{n j' s proť" Jírou*lkem, ga}* nnarrrě' ťe strž1 se víc
a]'* ltdé
ort tó tloby neobjevil. Íitopy přec teh*y vec1};l patrně s&st'
uř as1 neby3.l ir nejeou arrt nesratliii'
AŮ.9. }945.
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PotvrzuJi tímto, řc profesor *Iíndřtc}r $everarňavn1ce'
před vpPuknutín
nepojen v Í'legál' ekupÍně''TráYnícs''

povstdní.

V Praucn dne }}. června l94''

VoLttel"
Podplo

Raa{tko: ve}íts].gtvívoJenské ekuplny
Yróovlce-sus}s- nádraáí'
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ř{6rodní výbon v ňevnÍcíchpotvrauJo t,ínto, ěg
pref 1 *k. " *echnř. tli.acřlch - scv*rn n . by ton. ňevrrieo n' $ócee&{í.
'
eúěaetnÍ.].ae v apÍgt'ó s příkatu !{r'írodrrího výboru

4

sti . .

č1nnoeti ve elnech 5. a* J.I. kvátna l$s}.

rnaítko; $árgdní výbor,

ltevnÍce

Í'ori,p1e:

}čggítbo;*btlcnÍ úřad ťl*rvnÍ'cs.
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Styčr1ý důetoJník

v Praae, dne 13. ěervna 194'.

Kv},íB

přt polÍcejnÍm řgdite).ství v Frare'
-E*g*!*v-t-s-s**-{*:
PotvrzuJeno příJon epioovéhg nateríú}utýkaJícíhoge }lJ a
Pragor Vo}kseturn, který byl aaJlštěn náčelnlctvan rlryeóka a
přectán pena& profeooren Jindřichom $everou h*nsolářl KVNB atyčnji důgtoJníku po}Ícejníhořed'.telstvÍ.
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KonÍ.ec pro vnÍ'tŤnÍnárqůní
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$tyčný drlctojn{b.
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Orlg1nal přÍpÍau Jc v archivu

veutelství ďunákan Praha
sanovááné ncnn 2E.
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