
 



UKÁZKA Z KNIHY VAVŘÍNY PRO MRTVÉ VÍTĚZE (Roman Cílek) 

 

VZPOMÍNKA MARIE PŮROVÉ 

 

„Václav Sedlák, můj bratr, kterému jsme doma bůhvíproč říkali Slávek, byl ročník dvaadvacet, a tak ho 

za okupace totálně nasadili do Německa. Dělal snad pekaře někde na lodi. Ve čtyřiačtyřicátém roce 

odtud utekl, celá skupina jich byla, dohromady jedenáct chlapů. Všichni se dostali až k nám do Lipníka 

a schovávali se u matky na půdě. Pak nás ale jeden známý varoval, že už se o nich Němci něco 

doslechli – a tak se rozhodli, že půjdou na Slovensko. Manžel byl autodopravcem, měli jsme takovou 

starou káru. Mládenci čekali za městem v hlubokém příkopu, a když tam ten můj dorazil, naskákali 

pod plachtu a jelo se. Za Velkými Karlovicemi jim naši známí, lesní dělníci, ukázali vedlejší cestu, o 

které málokdo věděl, protože hlavní silnice si Němci hlídali. V lese, na předem dohodnutém místě, 

pak čekali tři hajní, kteří skupinu převedli do slovenských hor. Slávek – tedy vlastně Václav – tam pak 

bojoval u partyzánů pod jménem Tarzan. Sami ho tak pokřtili, protože kdysi také rád sportoval, bylo 

mu dvaadvacet a měl moc hezkou, takovou urostlou postavu. I on, stejně jako snad profesionální 

boxer Václav Procházka, který byl o něco starší, a s nímž se asi až na Slovensku poznal, působil v 

nějaké partyzánské rozvědce. Po válce mi o tom při slavnosti v Zubří vykládal jejich velitel, sovětský 

důstojník Popov. Jenže jednou se jim asi něco nepovedlo, chytili je a pak převezli ze Slovenska do 

Kounicových kolejí v Brně, kde nad nimi vynesli rozsudek.“ 

 

✳ ✳ ✳ 

 

„Tedy do zítřka, je to jasné?!“ 

Zcela zvláštní a nic dobrého neslibující rozkaz obdržel v sobotu 4. listopadu 1944 starosta Zubří, 

vesnice poblíž Rožnova pod Radhoštěm. Říšský zmocněnec ve Valašském Meziříčí mu nařídil, aby do 

nedělního rána obstaral dva tesaře a čtyři provazy. 

Každý se bál to vyslovit. 

Ale dalo se tušit, co se bude dít. 

Zubří už mělo delší čas u okupantů otevřený účet. Zdejší lidé neuměli tajit svůj vzdor. Již celá řada 

zdejších občanů se seznamovala s nacistickými věznicemi a koncentračními tábory. Přibývalo i 

mrtvých. Odpor však neustával, právě naopak. V okolních lesích žili partyzáni a místní lidé jim 

pomáhali. Patnáctého října přepadli „neznámí pachatelé“ četnickou stanici v Zubří a do hor zmizelo 

střelivo a zbraně. Ani říšský komisař Karl Haraschin se tu necítil bezpečný. „Bandité mne ohrožovali v 

mém vlastním bytě,“ ohlásil na gestapu. 

Nyní měla přijít na řadu pomsta. 

Akt zastrašení. 

Varování, že takto se naloží s každým, kdo patřičně hluboko neskloní hlavu... 

Neděle 5. listopadu 1944. 

Ještě se ani nad siluetou okolních vrchů nestačilo objevit slunce, když do Zubří kolem šesté přijela 

vlakem četa protektorátních četníků. Ti nejdůležitější se objevili až v osm. Dvě velká osobní auta. 

Zvláštní sestava: čtyři úředníci gestapa, lékař, kat a dva svázaní odsouzenci. V dolní části Zubří, u 

potoka, stála stará slovanská lípa s pevnými větvemi: strom, který už mnoho viděl a do let svého 

dřeva si vepsal moudrost minulosti. 

„Tady,“ ukázal šéf mužů z gestapa. 



Po chvíli příprav pak nahlas – německy i česky – přečetl rozsudek: „Jsou vinni, neboť se zbraní v ruce 

ohrožovali klid a bezpečnost říše, a proto jako bandité jsou odsouzeni k trestu smrti oběšením. Trest 

se vykoná ihned na tomto místě pro výstrahu všem obyvatelům Zubří a okolí, kteří by chtěli pomáhat 

partyzánům-banditům, nebo jinak škodit říši.“ 

Bylo chladno. 

Z lesů se táhla mlha a muž, který mluvil, vypouštěl s každým slovem z úst obláček bělavé páry. 

Mrazivý vzduch neodlišoval slova dobrá od zlých. 

 

✳ ✳ ✳ 

 

VZPOMÍNKA JOSEFA PEČIVY 

 

„Vyhnali nás z domů, že se prý všichni zuberští občané povinně musejí dívat. Stál jsem potom poblíž 

můstku, pár desítek metrů od lípy. Z obchodu u Daňků přinesli dvě bedny a na větve stromu přivázali 

provaz. Pozoroval jsem ty dva odsouzence a v duchu jsem se jim snažil dodat sílu. Jeden z nich, ten, 

co vypadal o něco starší, se choval klidně a dalo se poznat, jak svými katy opovrhuje, cukl sebou 

pokaždé, když se ho některý z Němců dotkl. Druhý odsouzenec byl mladý chlapec, zničený a 

nešťastný. Ta chvíle zoufalství mu ale dodala nadlidskou sílu. V okamžiku, kdy už mělodojít k popravě, 

roztrhl si pouta na rukou a přes potok se rozběhl na druhou stranu. Všichni kolem jsme nahlas 

vykřikli. Skoro už to jednu chvíli vypadalo, že se mu snad útěk podaří. Ale pak mu noha podklouzla na 

prudkém břehu, upadl a vzápětí mu jeden z četníků karabinou prostřelil hlavu. Druhý z odsouzených, 

ten o něco starší, se potom díval svým katům do očí. Odvraceli obličej a viditelně spěchali. Snažil se 

ještě něco vykřiknout, ale v polovině slova odkopli bednu.“ 

 

✳ ✳ ✳ 

 

Visel potom na lípě, prý pro výstrahu občanům Zubří a těm, co žili a bojovali v horách, celých 

osmačtyřicet hodin. Ale teprve po válce se zdejší lidé dozvěděli, že se jmenoval Václav Procházka. A 

že za těchto prazvláštních okolností dlouhou a občas i klikatou cestou nedobrovolně dorazil k té jejich 

zuberské lípě velký a i leckde ve světě známý boxer. 
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