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Praha, 18.1. 1946 – dopis Karla Pospíšila
ministru školství a osvěty Zdeňkovi
Nejedlému, upozorňující na tzv. causu Vaněk
Slovutný
poslání

pane ministře, v zájmu objektivní spravedlnosti i
Vašeho resortu dovoluji si Vás poprosit jako jeden

příbuzný těch, jimž slabostí a zbabělým vypovídáním zahynuli za
zbabělce odbojoví pracovníci, abyste věnoval pozornost případu,
který stále působí velmi podivným dojmem. Jedná se o případ
profesora

Ladislava

Vaňka,

nyní

přednosty

odboru

pro

tělovýchovu v min. školství. Ten se skutečně až do roku 1942,
kdy byl zatčen pod krycím jménem Jindra, zasloužil velice o
odboj, zvláště o atentát. Ale pak se říkalo a traduje se mezi námi,
příbuznými zatčených Sokolů, že jich spoustu zahynulo a bylo
odsouzeno a popraveno jeho zbabělými výpověďmi. Jsou mrtví a
on z nich těží. Nikdo s tím s ohledem na jeho jisté zásluhy
nehýbá. Jdu za tímto případem stále od r. 1945. On, jeden ze
strůjců atentátu, odsouzený k smrti, dostal od Franka milost. Co
naši příbuzní za menší věci byli

odpraveni, on byl stále v

Pečkárně a požíval tam velké výhody. Nyní se stále karieristicky
cpe dopředu a pomáhají mu

v tom jednotlivci, z nichž on

dodatečně udělal hrdiny. Protože jsem zjistil, že jistě zase při
jmenování v min.

školství, které jako personální ministr Vy

dostanete k vyjádření, se on bude o ledaco asi ucházet, prosím
Vás, abyste dal svým zpravodajským oddělením přesně vyšetřit
jeho chování v kriminále. Nechci ho ničit, udělal a vytrpěl dost,
ale není přece možno, aby ti, co zklamali, protože druzí jsou
mrtví, šli pořád výše a výše jako nějací vzorní hrdinové. Mezi
příbuznými, kteří jsme měli odbojové pracovníky, se
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o něm

traduje od r. 1943: I. že zradil a usvědčil t. zv. kapitána Nemo
(Nejedlého). Račte tady dát o této věci vyslechnout vdovu po
něm, adresu jistě máte, já ji neznám, II. že z téže skupiny velmi
ošklivě o něm jako o zrádci v Terezíně mluvil Josef Bílek, člen
Nemovy skupiny, který je dnes jako úředník někde na Ostravsku.
Adresu si jistě vyšetříte u skupiny Nemo nebo ve SOPV. III. se
svou

zbabělostí usvědčil k odsouzení JUDr. Kellera, starostu

ČOS. Je dobře vyslechnout jeho vdovu, která byla souzena s ním
a která, jak mi Sokolové říkají, se netají svým myšlením, že
Vaněk byl zrádce a zbabělec. Když jsem chodil na Pankrác za
svým příbuzným, vím, že velmi s opovržením o Vaňkovi mluvila
i choť vyslance dr. Jíny, proč nevím. IV. Také se traduje, že
velmi mnoho by o něm mohl říci vyslanec Heidrich. Mluví se i o
pluk. P[l]as[s]ovi, dr. Ženatém z policie, známém kolaborantu,
který o Vaňkovi velmi ví, ale který dnes mu asi půjde na ruku,
aby pomohl sobě. Vaněk sám je sociální demokrat a je jisto, že
byl dříve členem náčelnictva ČOS. Ač se zasloužil o odboj, nemá
dnes mezi Sokoly žádnou funkci a jak vím, mluví se o něm
všelijak. Opakuji: kdybych měl materiál, udělám už pro památku
svého popraveného příbuzného, který Vaňkovou vinou zhynul,
podrobné udání, ač sám mu nechci ublížit. Ale jde mi o pravdu.
A protože, ač sám nejsem komunista, vím, že Vy pane ministře
patříte k nejspravedlivějším lidem ve státě a svými orgány máte
co mluvit jak do vyznamenání, tak do povyšování, upozorňuji
Vás na tento případ. Vyšetří-li ho Vaše zpravodajské oddělení
důkladně a rychle, zabrání se buď tomu, aby ten, kdo, ač sám
dost udělal se zachraňoval životy jiných, nebyl mimořádně z
neinformovanosti povyšován a vyznamenáván a tím se zmenšila
bolest nás, kteří v něm vidíme slabocha a zrádce, karieristu a
lháře, nebo se ukáže, že je nevinen a pak ať se mu dostane v míře
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největší kariery a poct. Sokolové s nimiž jsem mluvil, nemluví o
něm jako o charakteru, ale jako o sobci, požitkáři a prospěcháři.
Možná, že ledacos by Vám řekli i Vaši straníci z min. školství,
kde já do toho nevidím a ukáží Vám, kdo nad ním tam drží ruku
a proč. Třeba je to z oklamání a neznalosti pravdy, třeba proto, že
on někomu ledacos dosvědčil k dobru.

Kdo byl význačně v

odboji a dovedl obětovat za záchranu sebe

gestapákům své

spolupracovníky, udělá pro svůj prospěch leccos, zvláště, nemá-li
svědků a musí se mu proto věřit.

Byl-li někdo jedním ze

spolutvůrců atentátu na Heydricha a byl jen od podzimu r. 1942
vězněn a vyslýchán, odsouzen k smrti a nepopraven, ale naopak
jen v Pečkárně dělal a měl se dobře, jistě zaslouží, aby se Váš
úřad zpravodajský na něj dobře podíval. Při památce mrtvých
mučedníků, mezi nimi je

i můj příbuzný, děkuji Vám, pane

ministře, za vše, co uděláte z moci svého úřadu, abyste do věci
vnesl pořádek a jasno. Zjistil jsem si jen, že Vaněk, ač je jen
vrchním komisařem, je přednostou odboru pro tělovýchovu v
min. školství. Jistě je to jen za zásluhy, protože je velmi mladý a
není žádný

školní odborník. Proto je třeba zjistit, je-li to za

zásluhy, či za to, že své zásluhy nyní na konto těch, které přivedl
na smrt, zveličuje.
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