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Praha, 1945 – dopis vdovy po starostovi ČOS
Janu V. Kellerovi pro očistnou komisi ČOS
Dne 10. ledna 1942 se vrátil můj manžel z Terezína v důsledku
krvácení do stolice. Byl ve velmi špatném zdravotním stavu,
takže musel vyhledat lékařskou pomoc. Po několika dnech začal
docházet do kanceláře. Toho použil prof. V[aněk], a ačkoliv mu
bylo

známo, že manžel byl donucen při svém propuštění

podepsat prohlášení, že v případě, kdyby se dozvěděl něco, co by
škodilo německé říši, to ihned ohlásí, vypravil se za ním, a pod
jménem profesor Šimek ho dvakrát vyhledal v kanceláři. Řekl
mu, že se mu podařilo utéci, když byli ostatní sokolové zatýkáni.
Můj manžel, jak jinak ani nemohlo být, ho nezradil. V té době
jsem pracovala na osvobození bratrů sokolů, kteří byli odvezeni
dílem do Osvěčimi, dílem do jiných koncentračních táborů. Můj
manžel, který se sám osobně nemohl jejich záchrany účastnit,
mne stále nabádal ke zvýšené

činnosti, než bude pozdě.

Pracovala jsem společně s chotí

našeho bratra dr. Kavalíra.

Intervenovala jsem několikrát u předsedy protekt. vlády Krejčího
a u ministra Bienerta,

nesčetněkráát u četnického pluk.

Voženílka, který byl pověřen spojovací službou mezi min. vnitra
a Gestapem. Tato

skutečnost byla pravděpodobně prof.

V[aňkovi] od mého muže

známa. V únoru 1942, jednou

odpoledne, mně sdělil můj manžel, že za mé nepřítomnosti se k
nám dostavil bratr Pecháček a odvedl mého chotě do svého bytu,
kde byl přítomen bratr prof. Drásal a prof. V[aněk]. Tento mu
přečetl dopis od pres. Beneše, který byl dopraven illeg. cestou do
Prahy a měl být doručen starostovi ČOS. V dopise žádal, aby se
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celá protektorátní vláda, podle slibu, který dal Dr. Hácha, ihned
vzdala svých úřadů. Obsah tohoto dopisu jsem měla sdělit min.
Bienertovi. Byla bych tak učinila, ale den předtím mne pluk.
Voženílek upozornil, že min. Bienert se obává, aby, vzhledem k
funkci, kterou můj manžel v Sokole zastával, se moje návštěvy u
něho nestaly podezřelé. Proto se rozhodlo, že obsah dopisu mu
bude sdělen cestou bezpečnější. Proto také můj manžel zašel k
bratru Pecháčkovi a dohodl s ním, že obsah dopisu sdělí min.
Kalfusovi příbuzný br. Pecháčka a zároveň toto naše rozhodnutí,
že sdělí prof. V[aňkovi]. Což se také podle sdělení br. Pecháčka
stalo. Můj manžel se v důsledku své těžké choroby, která hned
potom u něho propukla /žaludeční vředy/ a 3 měsíce ho držela
mezi životem a smrtí, více s prof.V[aňkem] nesešel. Odvezla
jsem totiž svého chotě, jakmile to jeho zdravotní stav dovolil
mimo Prahu, na Orlík n. Vlt. Než jsme se vrátili zpět, byli prof.
V[aněk], bratr Pecháček a bratr Drásal zatčeni. Dne 21. dubna
1943 se dostavilo do našeho bytu Gestapo a zatklo mne i mého
chotě. Hned při prvém výslechu, když jsem zůstali spolu chvíli o
samotě, mne manžel upozornil, že prof. V[aněk] nás zradil. Při
druhém výslechu jsem se dozvěděla, že jsem byla prof.
V[aňkem] označena jako spojka mezi sokolstvem a protekt.
vládou a přímo nařčena, že jsem donesla mnoho cenných zpráv
od min. Bienerta sokolstvu, jako např. že bude zastavena
sokolská činnost, že Sokol bude rozpuštěn, čímž jsem sokolstvu
umožnila odklidit materiály, že jsem nosila i zprávy o ill. činnosti
nově ustaveného sokolstva pod jménem Jindra atd. Dále jsem
byla prof. V[aňkem] označena, že jsem sděila obsah dopisu min.
Bienertovi, ačkoliv prof. V[aněk] dobře věděl, kdo a komu dopis
odevzdal. Pak po dlouhých výsleších přišel den soudu, 10. září
(1943 - pozn. JBU). Já
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i manžel jsme byli postaveni pro

velezradu před lidový soud. Prvá otázka se týkala mne a zněla,
zda jsem se účastnila akce na záchranu našich bratří z návodu
mého manžela. Popřela jsem jeho účast a hájila se tím, že jsem se
záchranou začala hned po šesti nedělích, když jsem se dozvěděla,
že někteří naši bratři byli posláni pro jejich stáří přes 60 roků
domů. President soudu mně vyhrožoval svědkem, věděla jsem, že
to má být zase prof. V[aněk], který mně usvědčí ze lži, ale pevně
jsem trvala na své výpovědi. Pak začal výslech s mým manželem.
/Tato část je vám známa z obsahu soudního přelíčení, který znáte,
a proto ji vynechávám. Doplňuji jen některé údaje, které tam
chybí./ Můj manžel byl dále dotázán,

koliktrát se s prof.

V[aňkem] sešel. Řekl podle pravdy, že pouze třikrát, posledně v
bytě bratra Pecháčka. Prof. V[aněk] naproti tomu vypověděl, že
se s mým manželem sešel potom ještě jednou. Chtěl vzbudit
dojem, že při této poslední schůzce mu můj manžel referoval, jak
u min. Bienerta

pochodil. Můj manžel se proti tomu

nepravdivému tvrzení ostře ohradil slovy: "Ty se mýlíš, já jsem
se s tebou více nesešel." Ale prof. V[aněk] trval znovu se vší
určitostí na svém. Pak dostal prof. V[aněk] otázku, zda dr. Keller
věděl o jeho illegální činnosti. Nato odpověděl pevným hlasem:
"Ano, věděl to od zastřeleného náčelníka ČOS Pechláta." Můj
manžel se v té chvíli ke mně naklonil a řekl: "Ten Vaněk snad
šílí." Bylo to velmi nebratrské, protože na náčelníka Pechláta se
nikdo neptal a stačilo říci - to nevím, jak by řekl každý jiný, nebo
- já jsem mu to nesdělil. Avšak V[aněk] tvrdil tuto nepravdu se
zřejmým úmyslem, aby byl můj muž odsouzen k smrti, neboť nic
jiného se od jeho nařčení nedalo čekat. Pak se prof. V[aněk] s
jízlivým úsměvem [obrátil] na mého manžela a řekl: "Je mi líto,
ale musím mluvit pravdu, nic než pravdu." Jeho lež byla o to
větší, že
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můj manžel po rozmluvě s generálem Vojtou byl

přesvědčen, že by bylo předčasné něco podnikat a vyžádal si na
dr. Pechlátovi čestné slovo, že o své újmě nic nepodnikne. Pak
již s dr. Pechlátem nemluvil. Když mně po odsouzení mého
manžela k smrti byla povolena rozmluva s ním, řekl mi: „Vrátíšli se domů, řekni všem sokolům, že Vaněk je bídný zrádce, aby se
před ním měli na pozoru.“ V prosinci 1943 jsem byla znovu
přivezena do Prahy a podrobena novým výslechům stran min.
Bienerta. Při této příležitosti se mně ptal komisař, zdali je mi
známo, že můj manžel byl odsouzen k trestu smrti a znám-li
důvod. Odpověděla jsem ano, pro nepravdivé výpovědi svědka
V[aňka]. Komisař mi řekl: „Pan prof. V[aněk] je hodný pán. Je to
náš člověk, a proto mu věříme.“ Pak teprve se mi vybavily věci,
kterým [j]sem dřív nerozuměla. Proto tedy, zatím, co můj manžel
byl denně poután do okovů, pan prof. V[aněk] se v Praze těšil
přízni Gestapa a přemýšlel, koho by ještě dostal do neštěstí.
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