Seznam vyobrazení:

1) Ján Nálepka jako student. (Foto: Múzeum Spiša – Rodný dom kpt. Jána Nálepku)
2) Velkým koníčkem bylo ochotnické divadlo. Jano měl rád především komediální postavy.
(Foto: Múzeum Spiša – Rodný dom kpt. Jána Nálepku)
3) Výlet na Kláštorisko ve Slovenském ráji. (Foto: Tarovská, C.d., 2007)
4) Během konference mladých učitelů v Komorní Lhotce na Těšínsku v červenci 1933. (Foto:
Tarovská, C.d., 2007)
5) Ukázka písma a podpis „Jano Nálepka“. (Foto: VHA Praha, fond Kvalifikační listiny
vojenských osob, Nálepka Ján)
6) Část výkazu o prospěchu z opisu kvalifikační listiny. (Foto: VHA Praha, fond Kvalifikační
listiny vojenských osob, Nálepka Ján)
7) Se skupinou slovenských důstojníku v Jeľsku r. 1943. (Foto: Múzeum Spiša – Rodný dom
kpt. Jána Nálepku)
8) První setkání s čerstvě jmenovaným generálmajorem Saburovem v květnu 1943, generálův
novotou zářící stejnokroj je nový model zavedený teprve v lednu 1943, to svědčí o dobrém
spojení s „velkou zemí“. (Foto: VHÚ Praha, fond Fotoarchiv, inv. č. XIX 13795)

9) S npor. Lysákem a dalšími partyzány ze své jednotky, všichni partyzáni mají uniformu i
ústroj vesměs slovenského původu. Podle odznaku na čepici npor. Lysáka můžeme fotku
datovat do druhé poloviny května 1943. Za pozornost stojí sovětský důstojnický opasek u stot.
Nálepky, původně zavedený pouze ke služební uniformě. (Foto: VHÚ Praha, fond Fotoarchiv,
inv. č. 13794)

10) Slováci vyznamenaní 18. července 1943 medailí „Partyzán vlastenecké války“. Na
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snímku vidíme kromě čs. lehkého kulometu ZB 26 i méně obvyklou sovětskou samonabíjecí
pušku SVT 40 a v rukou Nálepky sovětský samopal PPŠ 41. Za pozornost stojí, že Nálepka
stále nosí slovenský čepicový odznak, zatímco npor. Petro si z něj slovenského orla odstranil.
(Foto: VHÚ Praha, fond Fotoarchiv, inv. č. XIX 13797)

11) Zřejmě v dobré náladě na shromáždění štábu Žitomirského partyzánského svazku, snad
v obci Berezov. Podle vyznamenání můžeme snímek datovat do období po 18. červenci 1943,
u stolu sedí mj. i gen. Saburov. Puška, kterou drží chlapec vlevo, je československá vz. 24.
(Foto: VHÚ Praha, fond Fotoarchiv, inv. č. 13794)

12) Zřejmě v Ovruči ráno 17 listopadu 1943. Původní popiska zní: „Slovenští a sovět.
partyzáni v dobytém městě.“ (Foto: VHÚ Praha, fond Fotoarchiv, inv. č. XIX 13796)

13) Zběhnutí trojice důstojníků vzbudilo pozornost na nejvyšších místech. (Foto: VHA
Bratislava, f. 55, sig. 55-53-1-6. Žádost kanceláře prezidenta republiky o podrobnou zprávu o
stot. Nálepkovi a npor. Lysákovi z 20. května 1943. Vec: Zbehovia důstojníci od Zaisťovacej
divízie k partizánom.)

14) Úvodní stránka stížnosti na chování důstojníků p. pl. 101 a JPO. (Foto: VHA Bratislava, f.
55, sig. 55-53-1-6. Opis zprávy dvojice poddůstojníků v záloze o poměrech panujících u ZD v
letech 1942-43 z 8. července 1944. Vec: Obviňujúci list na dôstojnikov, písaný p. prezidentovi
Republiky.)

15) Monumentální pomník ve Spišské Nové Vsi z roku 1954. Za pozornost stojí absence
klasických atributů - kulatých brýlí a důstojnické čepice slovenské armády, která je nahrazena
sovětskou ušankou. Nálepka zde svým vzhledem připomíná spíše anonymního sovětského
vojáka. (Foto: Sbírka autora)

16) Interiér obytné místnosti rodného domu ve Smižanech včetně původního nábytku. Dům
byl zpřístupněný veřejnosti v roce 1971. (Foto: Sbírka autora)
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17) Železniční stanice v Ovruči se 16. listopadu 1943 stala posledním opěrným bodem
německé posádky města. (Foto: Станция Овруч. Railwayz [online]. [cit. 2012-03-13].
Dostupné z: http://railwayz.info/photolines/showphoto.php?ph_id=15677)

18) Místo posledního odpočinku v městském parku. (Foto: Налепка (Nalepka) Ян. Герой
страны [online]. [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?
id=13082)

19) V Praze připomíná památku Jána Nálepky už jen malá ulička v Dejvicích. (Foto: Sbírka
autora)

20) Nálepkův kult byl zřetelně přítomný i ve výtvarném umění. K. Staryš: Ján Nálepka –
Repkin medzi ukrajinskými partizánmi, 1967, olej, výřez. (Foto: Kapitán Ján Nálepka, 1976,
s. 26)

21) Kniha dvojice sovětských autorů z roku 1952 představuje téměř vzorový příklad ideálního
socialistického hrdiny. (Foto: Berlinskij, C. d., 1952)

22) Pečlivým opatrovníkem kultu byl i známý politik Viliam Šalgovič, sám příslušník
Nálepkova partyzánského oddílu. Název jeho knihy i fotka na obálce odkazují k demonstraci
hrdinství v podobě přeběhnutí k ukrajinským partyzánům. (Foto: Šalgovič, C. d., 1973)
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3) Výlet na Kláštorisko ve Slovenském ráji.

4) Během konference v Komorní Lhotce na Těšínsku v roce 1933.
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