Čas/Místo

Aktivita

Cíl aktivity

Vazba na RVP

(kdy a kde je aktivita

(popis aktivity)

(dílčí cíle)

(vzdělávací oblasti, průřezová

realizována, jak dlouho trvá)
Úvodní hodina
(škola, celá třída)

témata, klíčové kompetence)
Vzdělávací oblasti:

1. úvodní seznámení (7 min)
Organizátor se s žáky přivítá a

Organizátor se seznámí s žáky-

krátce seznámí. Následně žákům

účastníky projektu (a naopak).

sdělí, na jakém projektu budou

Žáci se seznámí s tématem

společně pracovat, co je jeho

projektu, na kterém budou

cílem a jak budou probíhat jeho

pracovat, s jeho cíly a

jednotlivé části

jednotlivými částmi.

- Jazyk a jazyková komunikace
- Informační a komunikační
technologie
- Člověk a společnost
- Člověk a společnost
- Člověk a svět práce

I

- Dramatická výchova

2. vstupní test (5 min)
Organizátor žákům rozdá krátký

Žáci pomocí testu demonstrují své

vstupní test (viz příloha č. 2)

vstupní znalosti o daném tématu.

zaměřený na období druhé

Průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova

světové války. Test slouží

- Výchova demokratického

ke zjištění vstupních znalostí

občana

žáků a rovněž pro jejich

- Výchova k myšlení

závěrečnou reflexi (co se během

v evropských a globálních

projektu naučili).

souvislostech
- Multikulturní výchova

3. uvedení do tématu (15 min)

- Mediální výchova

Organizátor prostřednictvím krátkého

Klíčové kompetence:

výkladu uvede žáky do tématu a

Žáci si připomenout důležitá fakta

společně si připomenou nejdůležitější

související s odbojem za druhé

fakta, se kterými budou pracovat. Ve

světové války.

výkladu se zaměří na připomenutí
II

- Kompetence k učení
- Kompetence k řešení problémů

následujících pojmů (a fakt s nimi

- Kompetence komunikativní

spojených): příjezd Reinharda
Heydricha v září 1942, Heydrich jako
zastupující říšský protektor,
zahraniční odboj v Londýně, příprava
paravýsadků, prosincový výsadek
1941 (ANTROPOID, SILVER A,
SILVER B), stručná informace o
činnosti SILVER A, atentát na
Reinharda Heydricha, následné
represivní akce – Lidice, Ležáky,
popravy na pardubickém Zámečku).

III

- Kompetence sociální a
personální
- Kompetence pracovní

4. seznámení se s členy
pardubického odboje (15 min)
Organizátor žáky rozdělí do 3

Žáci se seznámí s vybranými

menších skupin po cca 5 žácích. Ve

členy pardubického odboje,

skupinách budou žáci společně

získají přehled o jejich činnosti

pracovat během celého projektu.

pro skupinu SILVER A.

Každá skupina obdrží 4 portfolia (viz
příloha č. 6 - 17) se 4 vybranými
členy pardubického odboje. Tato
portfolia obsahují krátké životopisné
údaje jednotlivých postav doplněné
vybranými ukázkami z pramenných
materiálů. Úkolem každé skupiny je
seznámit se se „svými“ členy tak,
aby poté dokázali získané informace
krátce shrnout a představit ostatním
spolužákům.
IV

5. vzájemná prezentace
vybraných členů odboje
(20 min)
Žáci postupně seznamují ostatní
spolužáky s nejdůležitějšími

Žáci vlastními slovy shrnou

informacemi o „jejich“ účastnících

základní životní údaje účastníků

pardubického odboje. Každá

odboje, zhodnotí jejich práci pro

skupinka má na svou prezentaci

pardubický odboj.

zhruba 6 minut, pro větší přehlednost

Prostřednictvím prezentace svých

zapíše jména představovaných

spolužáků se rovněž seznámí

osobností na tabuli (graficky naznačí

s dalšími účastníky odboje.

vztahy a vzájemnou provázanost

Žáci uvedou základní životopisné

s ostatními účastníky, u některých

informace o 12 účastnících

účastníků, u kterých to mohou žáci

pardubického odboje.

z materiálů zjistit, doplní informace o
jejich smrti – např. zda byli
popraveni na Zámečku).
V

6. shrnutí, upřesnění instrukcí
k projektu (3 min)
Organizátor shrne výsledky úvodní
hodiny a znovu zopakuje kritéria
výstupu, ke kterému projekt směřuje

Žáci si prostřednictvím učitelova

(žáci v jednotlivých skupinách

shrnutí připomenou kritéria

navrhnou pamětní desku některému

výstupu, na kterém budou ve

účastníkovi pardubického odboje).

skupinách pracovat.

Historická exkurze

Žáci se společně s organizátorem

Žáci se dovedou zorientovat

(historické jádro města

vydají do historického jádra Pardubic

v terénu a pracovat s mapou.

Pardubic)

a navštíví místa spojená s činností
pardubického odboje (viz mapa –
příloha č. 5). Exkurzi zahájí v ulici

Žáci (dle vyznačených míst)
vyberou nejlepší trasu exkurze, po
které se vydají a své rozhodnutí

Sladkovského (za podchodem u ulice

Vzdělávací oblasti:
- Jazyk a jazyková komunikace
- Informační a komunikační
technologie

zdůvodní.

- Člověk a společnost

pokračovat přes ulice Hronovická,

Žáci si zopakují informace o

- Člověk a společnost

Smilova, Bratranců Veverkových,

jednotlivých účastnících odboje,

Hlaváčova), následně budou

VI

Pernerova a třídu Míru. Vycházku

se kterými se seznámili v úvodní

zakončí před budovou Krajského

hodině.

úřadu v Pardubicích (bývalé sídlo

Žáci se seznámí s konečnými

pardubického gestapa, místo spojené

osudy některých odbojářů.

s osudem Františka Hladěny). Každá
skupina (žáci zůstávají ve stejných

Žáci samostatně pracují s novými

skupinkách, do kterých byli v úvodní

informacemi, dávají je do

hodině) dostane jednu mapu

souvislostí a vytváří závěry.

historického jádra Pardubic
s vyznačenými body, které se

Žáci poznají vybraná místa spjatá
s pardubickým odbojem.

vztahují k vybraným účastníkům

- Člověk a příroda
- Člověk a svět práce
- Dramatická výchova
Průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova
- Výchova demokratického
občana
- Výchova k myšlení

odboje. Celkem exkurze zahrnuje 9

Žáci na základě historických

v evropských a globálních

zastavení. Žáci navrhnou dle mapy

fotografií porovnají současný

souvislostech

trasu, po které se společně

vzhled města s jeho podobou

s organizátorem vydají. Na

v době druhé světové války.

jednotlivých zastaveních žáci určí

Žáci hodnotí zpracování pietního

(podle pamětních desek nebo indicií

odkazu věnovaného jednotlivým

ze strany organizátora), se kterými
VII

- Multikulturní výchova
- Environmentální výchova
- Mediální výchova

účastníky odboje je dané místo

účastníkům (pamětní desky,

spojené a v jakém smyslu (původní

apod.).

bydliště, pracoviště, místo úmrtí
apod.). Skupina, do jejíhož portfolia
daný odbojář „patří, znovu krátce

Klíčové kompetence:
- Kompetence k učení
- Kompetence k řešení problémů
- Kompetence komunikativní

připomene ostatním základní
informace. Žáci se rovněž dozvědí

- Kompetence sociální a

konečné osudy těch účastníků, o

personální

nichž tyto informace v úvodní hodině
nezískali.
Žáci si během exkurze do pracovních
listů (viz příloha č. 3) zaznamenávají,
se kterými účastníky odboje jsou
jednotlivá místa spjata. Všechny
získané informace (teoretické i
z vlastního pozorování) budou
podkladem pro práci na závěrečném
VIII

- Kompetence občanské
- Kompetence pracovní

výstupu – skupinovém návrhu
pamětní desky.
Práce na projektu
(škola, celá třída)

1. shrnutí předchozích aktivit
(5 min)
Organizátor si s žáky připomene

Žáci si připomenou dosavadní

aktivity (úvodní hodinu, historickou

průběh projektu a závěry, ke

exkurzi), které společně absolvovali

kterým došli po absolvování

v předchozí části projektu, a shrne

exkurze.

informace, které žáci dosud získali.
2. práce na výstupu projektu
(40 minut)
Žáci ve skupinách (ve stejných, do

Žáci ve skupinách vytvoří návrhy

kterých byli rozděleni při úvodní

svých pamětních desek

hodině a rovněž při exkurzi) pracují

věnovaných účastníkům

na výstupu projektu. Každá skupina

pardubického odboje.

má za úkol vytvořit návrh pamětní
IX

desky libovolnému účastníkovi
pardubického odboje (nebo přímo
členovi SILVER A). Návrh desky je
zcela v režii žáků, je tedy jen na nich,
jaký text/grafiku bude deska
zahrnovat.
Žáci ve skupinkách své návrhy
nejprve načrtnou na čisté papíry,
finální podobu pak vytváří na čtvrtky
ve formátu A2.
Závěrečná hodina, reflexe
(škola, celá třída)

Vzdělávací oblasti:

1. dokončení práce na výstupu
projektu (5 min)

- Jazyk a jazyková komunikace

Žáci ve skupinkách dokončují práci

- Informační a komunikační

na svém projektu.

technologie
- Člověk a společnost
X

- Člověk a společnost

2. skupinová prezentace (12 min)
Žáci ve skupinkách prezentují své

Žáci prezentují výsledky své

návrhy pamětních desek ostatním

práce ostatním spolužákům,

spolužákům. Při prezentaci

zdůvodní kritéria, podle kterých

zdůvodňují, proč si daného účastníka

se rozhodovali při výběru

odboje vybrali, jak při práci na

účastníka. Žáci rovněž vlastními

návrhu postupovali a podle čeho

slovy popíší, jak během své práce

volili grafické zpracování. Každá

postupovali.

skupina má na svou prezentaci cca 4

- Umění a kultura
- Člověk a svět práce
- Dramatická výchova
Průřezová témata:
- Osobnostní a sociální výchova
- Výchova demokratického

minuty.

občana

3. vyhodnocení vstupního testu

- Výchova k myšlení

(5 min)

v evropských a globálních

Organizátor žákům rozdá vstupní

Žáci uvedou správné odpovědi ve

test, který vyplňovali na začátku

vstupním testu. Na základě

úvodní hodiny. Žáci nahlas uvádí

opraveného testu zhodnotí a

správné odpovědi a opravují si své

porovnají své vstupní znalosti se
XI

souvislostech
- Multikulturní výchova
- Environmentální výchova

testy. Tento test slouží jako základ

znalostmi, které získali v průběhu

závěrečné reflexe a má za úkol

projektu.

žákům ukázat, co se od úvodní

- Mediální výchova
Klíčové kompetence:

hodiny naučili.

- Kompetence k učení

4. závěrečná reflexe (14 min)

- Kompetence k řešení problémů

Organizátor společně s žáky hodnotí

- Kompetence komunikativní

práci na projektu. Nejprve žáci ve

Žáci hodnotí svou práci na

skupinách stručně shrnout výsledky

projektu a její přínos.

své práce a zhodnotí, co se jim

Žáci vlastními slovy hodnotí, co

povedlo a nepovedlo. Následně

se během práce na projektu

hodnotí žáky a jejich práci
organizátor, zhodnotí podobu a obsah
závěrečného výstupu.

naučili a obhajují zvolené
postupy.
Žáci se zamýšlí a diskutují
s organizátorem o možných
návrzích zlepšení.

XII

- Kompetence sociální a
personální
- Kompetence občanské
- Kompetence pracovní

Diskusi povede organizátor např.

Žáci vlastními slovy popíší přínos

otázkami:

projektu pro svůj osobní rozvoj.



Zaujalo vás téma projektu? Co
konkrétně vás zaujalo? Chtěli
byste se v budoucnu zúčastnit
podobného projektu? Napadá vás
konkrétní tématika?



Popište, jak se vám pracovalo ve
skupinách. Dostali jste všichni
stejnou příležitost podílet se na
práci? Jaká byla vaše role/úkol?


Co vás nejvíce zaujalo během
historické exkurze? Znali jste
některá místa spojená
s pardubickým odbojem? Pokud
ano, jaká?
XIII



Co byste nyní s odstupem času
udělali jinak?


Co vás oslovilo na projektu
nejméně?



Ovlivnil/ „proměnil“ vás tento
projekt nějak? Jak budete se
získanými znalostmi/zkušenostmi
pracovat do budoucna?

5. reflektivní dotazník (7 min)
Žáci napíšou celkové osobní
Organizátor žákům rozdá závěrečný

hodnocení projektu

reflektivní dotazník (viz příloha č. 4),
ve kterém každý samostatně na

(prostřednictvím odpovědí na
otázky v reflektivním dotazníku,

základě otázek hodnotí celkový

případně svého vlastního

průběh projektu. Žáci do dotazníku

vyjádření).

mohou navíc uvést postřehy, které
během společné diskuse třídy
XIV

nezazněly (např. je žáci nechtěli říct
před celou třídou).
6. poděkování a rozloučení
(2 min)
Organizátor se s žáky rozloučí a
poděkuje jim za spolupráci na
projektu.
Příloha č. 1 – Scénář projektu

XV

1. Proč byla vypálena osada Ležáky?

2. Kdo/co to byla LIBUŠE?

3. Kdo byli členové výsadku SILVER A?
a) Josef Gabčík, Jan Kubiš
b) Alfréd Bartoš, Josef Valčík, Jiří Potůček
c) Alfréd Bartoš, Josef Gabčík, Jan Kubiš

4. Kdo je postava na obrázku? Jaká byla jeho funkce?
Jméno:
a) zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava
b) velitel pardubické služebny gestapa
c) protektorátní státní prezident

5. Jak s činností pardubického odboje souvisel bývalý hotel „Veselka“?
a) pracoval zde Arnošt Košťál a Miroslav Šolc, členové odboje (často sem
docházeli úředníci pardubického gestapa, členové pardubického odboje od
nich mohli zaslechnout důležité informace)
b) byla tu určitý čas ukryta LIBUŠE
c) po atentátu na R. Heydricha se tu
ukrývali někteří parašutisté

XVI

6. S jakou tragickou událostí je spjat pardubický „Zámeček“?

7. Znáš v Pardubicích nějaké místo, kde je pamětní deska/pomník
připomínající činnost účastníků SILVER A? Pokud ano, kde se nachází a
s jakým jménem je spjata?

Příloha č. 2 – Vstupní test

XVII

ÚČASTNÍK/ÚČASTNÍCI

MÍSTO PAMĚTI

ODBOJE

Smilova 353 (dříve 32)
Smilova 405 (dříve 30) – roh ulice
Smilova/Sladkovského
Pernerova 274 (dříve 444)
Budova Krajského úřadu (Náměstí
Republiky 1)
třída Míru 2671 (dříve 108)
Hronovická 25 (dříve 492)
Budova Magnum, třída Míru 2880 (dříve
76)
Pernerova 1607

Pernerova 1607
Lesopark u Trnové/ Hronovická 25

X
Sladkovského 40 (dnes 667)
Příloha č. 3 – Pracovní list (místa paměti)
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ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK
1. Zaujalo Tě téma projektu?

2. Splnil projekt Tvá očekávání, která jsi získal/a v úvodní hodině?

3. Získal/a jsi během práce na projektu nové poznatky nebo zkušenosti?
Pokud ano, jaké?

4. Myslíš si, že byl závěrečný projekt Tvé skupiny přínosný? Může být
vaše práce využita do budoucna? Pokud ano, jak?

5. Co myslíš, že se vám na projektu nejvíce povedlo?

XIX

6. Co se naopak povedlo méně? Proč myslíš, že tomu tak bylo?

7. Jak se Ti pracovalo ve skupině? Jak
fungovala vzájemná spolupráce?

8. Co bylo pro Tebe na tomto projektu
nejobtížnější?

9. Jaký byl Tvůj nejsilnější zážitek z projektu?

10. Tvůj komentář:

Příloha č. 4 – Závěrečný dotazník
XX

Příloha č. 5 – Mapa Pardubic

XXI

Příloha č. 6 – Portfolia všech účastníků

Příloha č. 7a – Alfréd Bartoš, foto
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. X.)

XXII

Velitel skupiny SILVER A se narodil 23. září 1916 ve Vídni. Rodiče se
později přestěhovali do Sezemic u Pardubic. Po jejich rozvodu se Bartoš s matkou
Antonií přestěhoval přímo do Pardubic, kde vystudoval reálku. V roce 1935
nastoupil vojenskou prezenční službu. Po absolvování vojenské akademie
v Hranicích na Moravě se vrátil do Pardubic jako poručík místního jezdeckého
pluku. V květnu roku 1939 odešel do zahraničí, nejprve sloužil ve Francii,
v červenci 1940 odplul do Anglie. Zde se na jaře 1941 přihlásil k plnění zvláštních
úkolů v nepřátelském týlu a po absolvování speciálních kurzů byl jmenován
velitelem SILVER A. Po seskoku byl londýnským vedením povýšen na kapitána.
Hlavním úkolem skupiny bylo co nejdříve po seskoku umístit a zprovoznit
vysílačku LIBUŠI. K jejímu úkrytu byl vybrán lom Hluboká u Miřetic a první
spojení bylo navázáno 15. ledna 1942. Bartoš rovněž získal novou identitu – jako
Josef Motyčka nastoupil v Pardubicích místo pojišťovacího agenta. Krátce po
seskoku Bartoš navštívil svou bývalou snoubenku Věru Junkovou, které mj.
oznámil, že se ve Francii zasnoubil. Bartoš byl nejdříve ubytován u Františka
Hladěny, ale pro vzájemné citové vzplanutí s jeho ženou Taťánou se brzo
odstěhoval k bývalému spolužákovi a důstojníkovi Václavu Krupkovi a jeho
manželce Haně.
Bartoš od začátku poctivě plnil zadané úkoly, neustále rozšiřoval okruh
informátorů a spolupracovníků a získával řadu důležitých zpráv. Rovněž se mu
podařilo navázat spojení s domácí odbojovou organizací a prostřednictvím LIBUŠE
zasílal do Londýna důležité informace. V „komunikaci“ s Prahou mu byly velice
nápomocny Hana Krupková a Táňa Hladěnová, které fungovaly jako spojky.
V době závěrečných příprav atentátu Bartoš těžce onemocněl – z pobytu na
sluníčku chytl vážný kloubový revmatismus a byl připoután na lůžko. Pravidelně za
ním docházel MUDr. Josef Bartoň, který mu píchal potřebné injekce a sháněl mu
léky. Po atentátu se Bartoš nadále ukrýval v bytě Krupkových.
Příloha č. 7b – Alfréd Bartoš, medailonek
(Zdroje: Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 33, 114.;
R. BROŽ a kol., Silver A a heydrichiáda na Pardubicku: 70 let, s. 6, 18.)
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Příloha č. 7c – Alfréd Bartoš, můj úkol
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. X.)

Příloha č. 7d – Alfréd Bartoš
(SOkA Pardubice, fond MěNV Pardubice (1954 – 1990), Pamětní kniha města
Pardubice z let 1934 – 1965, kn. č. 1, s. 307.)
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„Závažná situace nastala pro nás v únoru 1942, když František Hladěna
zjistil milostný vztah mezi svou ženou Taťánou a Bartošem. Protože byl žárlivý,
rozčílil se natolik, že chtěl poslat hlášení na gestapo. V důsledku toho musel
Bartoš okamžitě opustit jeho byt … Na jeho žádost jsem mu poskytl ubytování u
sebe v bytě v Pernerově ulici … S paní Taťánou však kontakt nepřerušil. Stýkali se
spolu – bez mého vědomí – v mém bytě. To se stalo pro paní Taťánu osudným,
protože se po našem zatčení našla i jeho korespondence s ní….“
(vzpomínky Václava Krupky)
Příloha č. 7e – Alfréd Bartoš, vzpomínky Václava Krupky
(J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 27.)

Příloha č. 8a – Hana Krupková, foto
(J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 68)
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Hana Krupková, rozená Zýková, se narodila 31. května 1921 v Chotěboři.
O šest let později se její rodiče rozvedli a Hana se s matkou přestěhovaly do
Pardubic, kde se matka znovu provdala. Po studiu na obchodní škole chodila Hana
do školy „Vesna“, kde se učila vařit. Na plesové zábavě v únoru roku 1940 se
seznámila s Václavem Krupkou, za kterého se o několik měsíců později provdala.
S činností skupiny SILVER A ji seznámil její manžel, který se v bytě
manželů Hladěnových setkal s Alfrédem Bartošem (Bartoše později Krupkovi
ubytovali ve svém bytě, jelikož František Hladěna odhalil Bartošův milostný
poměr s Táňou Hladěnovou). Bartoš navrhl, aby Hana (a rovněž tak i Táňa
Hladěnová – Hanina nejlepší přítelkyně) pracovala pro pardubický odboj jako
spojka. Hana tak se svojí kamarádkou zajišťovala pravidelné spojení s Prahou, kde
se mj. snažily navázat kontakt se Zdeňkou Bočkovou, která měla pardubický odboj
dovést ke štkpt. Václavu Morávkovi (člen odbojové trojice Tři králové). Nakonec
se jejich snažení setkalo s úspěchem. Hana s Taťánou pomáhaly Bartošovi se
šifrováním zpráv, které Hana osobně vozila Jiřímu Potůčkovi, když byl určitou
dobu ukryt s vysílačkou v blízkém Bohdanči. V den atentátu jela Hana za Josefem
Valčíkem do Prahy zjistit potřebné informace o průběhu této dlouho připravované
akce.
Po atentátu na Heydricha, když začalo zvýšené vyšetřování gestapa, se
manželé Krupkovi po poradě s Bartošem dohodli, že si vezmou dovolenou a
odjedou na chvíli do Police nad Metují, než se situace uklidní…
Příloha č. 8b – Hana Krupková, medailonek
(Zdroje: Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 72, 74.;
J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 7.)
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„…Po příchodu do hotelu byli jsme upozorněni, že v nočních hodinách
konají se tam často prohlídky legitimací, jelikož to bylo blízko hranic … Skutečně
také druhý den v hotelu v ranních hodinách bylo zaklepáno na naše dveře a my
vyzváni k otevření. Manžel po otevření byl hned prohledán a potom nás odvedli
do jídelny, kde si poručili snídani. Po dotazu, zdali máme také hlad, poručili nám
rovněž vajíčka … Po tomto odvezli každého z nás vozem do Prahy…“
(vzpomínky Hany Krupkové na 17. červen 1942)
Příloha č. 8c – Hana Krupková, vzpomínky
(J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 11 - 12.)

Příloha č. 9a – Arnošt Košťál, foto
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. XXIV.)
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Známý pardubický hoteliér, zvaný Erna, se narodil 26. června 1904 v Polici
nad Metují jako syn hostinského. Když bylo Arnoštovi šest let, rodina se
přestěhovala do Pardubic, kde si jeho otec Josef pronajal hotel „Veselka“ od
Františka Kašpara, otce prvního českého aviatika ing. Jana Kašpara. V roce 1927
Jan tragicky zahynul a „Veselka“ přešla koupí na rodinu Košťálových.
Arnošt vystudoval hotelovou školu v Drážďanech, byl na praxi v Paříži,
Nice a v Londýně. Když Arnoštův otec v roce 1938 zemřel, převzal vedení
pardubického hotelu a díky svým kvalitám v oboru se brzy stal vedoucím
Společenstva hostinských. Oženil se s Jarmilou, dcerou prvorepublikového
ministerského předsedy agrárníka Františka Udržala.
Erna se velice aktivně zapojil do spolupráce se SILVER A, především ve
zpravodajské oblasti, jelikož jako hostinský mohl vyslechnout řadu informací od
německých hostů. Úředníci pardubického gestapa „Veselku“ často navštěvovali a
hoteliér Arnošt se u nich těšil velké oblibě. Košťál rovněž ve svém hotelu nabídl
práci Josefu Valčíkovi, který zde pracoval jako číšník pod jménem Miroslav Šolc.
Ani po atentátu na R. Heydricha v květnu 1942 neustal Košťál ve své odbojové
činnosti – posílal kufry potravin do krypty kostela v pražské Resslově ulici, kde se
parašutisté ukrývali.
Příloha č. 9b – Arnošt Košťál, medailonek
(Zdroje: R. BROŽ a kol., Silver A a heydrichiáda na Pardubicku: 70 let, s. 25.;
P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 43.)
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Příloha č. 9c – Arnošt Košťál, jmenný seznam popravených
(SOA Zámrsk, fond MLS Chrudim 1945 – 1948, Jmenný seznam popravených, s. 21.)

Sachverhalt (okolnosti): Košťál byl 2. 7. 1942 stanným soudem v Praze odsouzen
k trestu smrti zastřelením. Rozsudek byl vykonán ve stejný den.
Příloha č. 9d – Arnošt Košťál, úmrtní list
(SOkA Pardubice, fond Odboj, zámeček; státní příslušníci, př. č. 6, Ohledací a
úmrtní listy)
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Příloha č. 9e – Arnošt Košťál, Veselka
(SOkA Pardubice, sb. Regionální časopisy, Východočeský kraj, 1. 1. 1942, roč. 24,
č. 1, s. 8)

Příloha č. 10a – Manželé Bartoňovi, Josef Bartoň, foto
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. XXV.)
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Statečný pardubický lékař MUDr. Josef Bartoň se narodil 25. srpna 1899
v Morašicích na Chrudimsku. V roce 1929 se oženil s Emilií Welzovou (narozena
20. července 1904 v Kolíně), se kterou měl dvě děti. V Pardubicích působil jako
dětský lékař. Ke spolupráci s pardubickým odbojem se pravděpodobně dostal přes
Františka Hladěnu, který jej seznámil s Alfrédem Bartošem na začátku roku 1942.
MUDr. Josef Bartoň zpočátku pomáhal především s hledáním vhodného
umístění pro vysílačku. Když Jiří Potůček onemocněl těžkým zápalem plic, Bartoň
za ním pravidelně dojížděl do Mnětic, kde byl Potůček přechodně ubytován.
Rovněž poskytoval péči i Alfrédu Bartošovi, když následkem delšího pobytu na
slunci dostal v květnu 1942 těžký kloubový revmatismus. Bartoň pravidelně
docházel ke Krupkům, kde se Bartoš skrýval, a dával mu injekce a předepisoval
léky. Především díky pomoci obětavého lékaře se Bartoš brzy uzdravil a mohl
pokračovat v práci.
Příloha č. 10b – Manželé Bartoňovi, medailonek
(Zdroje: Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 86, 115.;
R. BROŽ a kol., Silver A a heydrichiáda na Pardubicku: 70 let, s. 17 - 18.
P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 50.)

Příloha č. 10c – Manželé Bartoňovi, jmenný seznam popravených
(SOA Zámrsk, fond MLS Chrudim 1945 – 1948, Jmenný seznam popravených, s. 19.)
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Příloha č. 10d – Manželé Bartoňovi, kronika – seznam
(SOkA Pardubice, fond MěNV Pardubice (1954 – 1990), Pamětní kniha města
Pardubice z let 1934 – 1965, kn. č. 1, s. 311.)
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Příloha č. 11a – Jiří Potůček, foto
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. XII.)

Radista Jiří Potůček byl ze všech členů skupiny SILVER A nejmladší.
Narodil se 12. července 1919 v Brunecku v Itálii, kde jeho otec pracoval ve
službách hraběte Šternberka. Po skončení první světové války se rodina
přestěhovala zpět do Čech a usadila se ve Vranově u Rokycan. Vyučil se
obuvníkem – gumařem, později pracoval ve Zlíně u Baťů. Potůček byl velice
jazykově nadaný – hovořil anglicky, německy, francouzsky a částečně srbsky.
V roce 1938 byl jako vedoucí zlínské pobočky poslán do Jugoslávie, odkud odjel do
Francie, kde vstoupil do československé zahraniční armády. Z Francie poté
pokračoval do Anglie, kde se na jaře roku 1941 přihlásil k plnění zvláštních úkolů
v nepřátelském týlu a po absolvování všech kurzů byl zařazen jako radiotelegrafista
do skupiny SILVER A. Po seskoku byl londýnským vedením povýšen do hodnosti
rotmistra, později četaře.
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V Protektorátu Potůček vystupoval pod krycím jménem Jiří Tolar. Hlavním
úkolem jeho skupiny bylo co nejdříve po seskoku umístit a zprovoznit vysílačku
LIBUŠI.

K jejímu úkrytu byl vybrán lom Hluboká u Miřetic, kde LIBUŠE

s kratšími přestávkami (na čas byla přestěhována např. do Bohdanče) zůstala až do
10. června 1942. První oboustranné spojení s Londýnem se podařilo Potůčkovi
navázat 15. ledna 1942. Potůček pravidelně vysílal ze strojovny lomu, a aby mohl
vysílačku nepřetržitě obsluhovat, musel se stále zdržovat v její blízkosti. Z tohoto
důvodu byl ubytován nejprve u Karla Svobody v Miřeticích, později v mlýně
Jindřicha Švandy v Ležákách. K nerušenému chodu vysílačky velkou měrou
přispěli také bratři Vaškové (majitelé lomu Hluboká). Zašifrované zprávy pro
Libuši vozily Potůčkovi např. Hana Krupková, Táňa Hladěnová nebo také
Potůčkova milá Věra Junková. Tyto spojky naopak Bartošovi přivážely do
Pardubic přijaté zprávy z Londýna.
Dne 17. června 1942 Potůček společně s vysílačkou opouští Ležáky a
odchází do Podkrkonoší na Bohdašín u Červeného Kostelce, kde se ukrývá v místní
škole, odkud vysílá Londýnu poslední zprávu, ve které informuje o vypálení
Ležáků. Po dramatickém útěku před gestapem 30. června 1942 rychle směřuje
směrem k Pardubicím …
Příloha č. 11b – Jiří Potůček, medailonek
(Zdroje: Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 34, 133.;
P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 35, 45, 47.)
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Příloha č. 11c – Jiří Potůček, můj úkol
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. XIII.)

Příloha č. 11d – Jiří Potůček
(SOkA Pardubice, fond MěNV Pardubice (1954 – 1990), Pamětní kniha města
Pardubice z let 1934 – 1965, kn. č. 1, s. 307.)
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„…Bartoš Věře při jejich setkání (v prosinci 1941) nešetrně sdělil, že se ve
Francii zasnoubil, což Věru šokovalo natolik, že se po návratu domů přiotrávila
…. Později, aby nějak vyřešil situaci, namluvil Bartoš Věru Jiřímu Potůčkovi. To
se ukázalo jako chyba, neboť ti dva se do sebe opravdu zamilovali. Vedlo to
k vážným rozporům mezi Bartošem a Potůčkem. Potůček ho přestával
respektovat jako svého velitele a vyčítal mu různé věci. Situace se vyhrotila
natolik, že Bartoš požádal Londýn o nového radistu, kterého hodlal vyměnit za
Potůčka. Potom vytknul Potůčkovi jeho nekázeň, že jezdí za Věrou do Pardubic a
nerespektuje jeho příkazy…“
(vzpomínky Václava Krupky)

Příloha č. 11e – Jiří Potůček, vzpomínky Václava Krupky
(J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 27.)

Příloha č. 12a – Taťána Hladěnová, foto
(J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 72.)
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Taťána (či jenom Táňa) Hladěnová, rozená Vranešičová, se narodila 20.
září 1920 v Pardubicích. Po absolvování pardubického gymnázia v roce 1939 se
provdala za o 17 let staršího Františka Hladěnu. Její muž byl aktivním
spolupracovníkem SILVER A, a tak i Táňa byla brzy zasvěcena do pardubické
odbojové činnosti. Pracovala především jako spojka důležitých informací na trase
Pardubice – Praha, kam se často se svojí nejlepší přítelkyní Hanou Krupkovou
vydávala. Společně s Hanou se v Praze snažily navázat spojení se Zdeňkou
Bočkovou, která měla pardubický odboj dovést ke štkpt. Václavu Morávkovi
(člen odbojové trojice Tři králové). Nakonec se jejich snažení setkalo s úspěchem.
V bytě manželů Hladěnových byl nejprve ubytován Bartoš, ovšem brzy
došlo ke vzájemným neshodám mezi ním a Hladěnou kvůli osobním záležitostem a
Bartoš se musel přestěhovat do bytu manželů Krupkových.
Příloha č. 12b – Taťána Hladěnová, medailonek
(Zdroje: Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 51, 59.;
R. BROŽ a kol., Silver A a heydrichiáda na Pardubicku: 70 let, s. 21.;
P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 38.)
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Příloha č. 12c – Taťána Hladěnová, jmenný seznam popravených
(SOA Zámrsk, fond MLS Chrudim 1945 – 1948, Jmenný seznam popravených, s. 20.)
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Sachverhalt (okolnosti): Hladěnová byla 2. 7. 1942 stanným soudem v Praze
odsouzena k trestu smrti zastřelením. Rozsudek byl vykonán ve stejný den.
Příloha č. 12d – Taťána Hladěnová, úmrtní list
(SOkA Pardubice, fond Odboj, zámeček; státní příslušníci, př. č. 6, Ohledací a
úmrtní listy)

„Závažná situace nastala pro nás v únoru 1942, když František Hladěna zjistil
milostný vztah mezi svou ženou Taťánou a Bartošem. Protože byl žárlivý, rozčílil se
natolik, že chtěl poslat hlášení na gestapo. V důsledku toho musel Bartoš okamžitě
opustit jeho byt … Na jeho žádost jsem mu poskytl ubytování u sebe v bytě
v Pernerově ulici … S paní Taťánou však kontakt nepřerušil. Stýkali se spolu – bez
mého vědomí – v mém bytě. To se stalo pro paní Taťánu osudným, protože se po
našem zatčení našla i jeho korespondence s ní….“
(vzpomínky Václava Krupky)
Příloha č. 12e – Taťána Hladěnová, vzpomínky Václava Krupky
(J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 27.)
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Příloha č. 13a – Václav Krupka, foto
(J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 69.)
Václav Krupka se narodil 6. května 1914 v Novém Bydžově. Rodina se po
čase přestěhovala do Dašic u Pardubic, kde Krupka dokončil místní reálku. Po
maturitě v roce 1934 se přihlásil do československé armády a absolvoval vojenskou
akademii v Hranicích na Moravě, kde se seznámil s Alfrédem Bartošem. Na
akademii dosáhl hodnosti poručíka. Po okupaci odmítl vstoupit do vládního vojska,
a proto začal pracovat jako úředník ve Východočeském elektrárenském svazu.
V červnu roku 1940 se oženil s Hanou Zýkovou.
Do činnosti odbojové skupiny jej i jeho ženu zapojil František Hladěna,
když na konci roku 1941 jej seznámil s Alfrédem Bartošem, který se ukrýval u
Hladěnů. Po čase Krupkovi poskytli ubytování Bartošovi u nich v bytě, když kvůli
osobním neshodám s Františkem Hladěnou musel z jeho bytu odejít. Krupka
pomáhal Bartošovi shánět potřebné informace a navazoval styk s řadou pracovníků
válečně důležitých podniků, od kterých získával údaje o výrobě jejich závodů (tyto
informace pak Bartoš šifroval do Londýna). Rovněž Krupkova manželka Hana byla
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aktivní spolupracovnicí pardubického odboje – působila především jako spojka
důležitých zpráv a rovněž pomáhala Bartošovi šifrovat zprávy.
Po atentátu na Heydricha, když začalo zvýšené vyšetřování gestapa, se
manželé Krupkovi po poradě s Bartošem dohodli, že si vezmou dovolenou a
odjedou na chvíli do Police nad Metují, než se situace uklidní…
Příloha č. 13b – Václav Krupka, medailonek
(Zdroje: Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 54.;
P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 44 - 45.;
J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 11, 25.)

„…Kolem Vánoc 1941 navštívila manželku její přítelkyně paní Taťána Hladěnová
a mezi jiným jí důvěrně sdělila, že její manžel František Hladěna si přeje se mnou
mluvit. Manželka sjednala schůzku na druhý den v bytě. Zde došlo k setkání
s Alfrédem Bartošem, kterého jsem znal z hranické akademie a o němž jsem
věděl, že odešel za hranice…“
(vzpomínky Václava Krupky)
Příloha č. 13c – Václav Krupka, vzpomínky I.
(J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 26.)
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„Po příjezdu do Police nad Metují obsadilo zatýkací komando hotel.
Jeden z gestapáků, který uměl česky, zaklepal na dveře pokoje, kde jsme spali, a
povídá: „Pane Krupka, já mám dole kontrolu legitimací, prosím vás, dejte mi ty
vaše!“ Nijak mě to nepřekvapovalo, kontroly občanských průkazů tehdy
probíhaly všude, ve vlacích, na ulici, tím spíše v hotelích. Měli jsme s manželkou
průkazy v pořádku, proto jsem otočil klíčem. V tom okamžiku někdo vyrazil
dveře a do pokoje vnikli dva gestapáci. Jeden mi nasadil pistoli na spánek, druhý
na prsa. Oznámili mi, že jsem zatčen … Potom nás vezli dvěma osobními auty
do Prahy. Odvedli nás do chodby, kde jsme čekali na výslech…“
(vzpomínky Václava Krupky na 17. červen 1942)

Příloha č. 13d – Václav Krupka, vzpomínky II.
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 121.)

Příloha č. 14a – Manželé Žváčkovi, foto
(R. BROŽ a kol., Silver A a heydrichiáda na Pardubicku: 70 let, s. 24.)
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Aja Žváčková, rozená Horká, se narodila 5. října roku 1905. Aja byla
členkou Spolku divadelních ochotníků v Pardubicích a z doby první republiky měla
řadu společenských kontaktů, které využívala při práci pro parašutisty. Její pomoc
spočívala především ve shánění falešných dokumentů a potvrzení a rovněž ve svém
bytě organizovala schůzky pro spolupracovníky SILVER A. Její manžel JUDr.
Vladimír Žváček (narozen 21. června 1903) se do odbojové činnosti aktivně
nezapojoval, nicméně o ní věděl a s ilegální prací své ženy souhlasil.
Ve stejném domě bydleli se Žváčkovými také manželé Konvalinkovi.
Správcová domu paní Anna Konvalinková (narozena 11. dubna 1896) spolu se
svým mužem Bohuslavem Konvalinkou (narozen 17. listopadu 1899) rovněž
poskytovali svůj byt pro důležité schůzky spolupracovníků pardubického odboje.
Příloha č. 14b – Manželé Žváčkovi, medailonek
(Zdroje: Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 51, 127.;
R. BROŽ a kol., Silver A a heydrichiáda na Pardubicku: 70 let, s. 24.)

Příloha č. 14c – Manželé Žváčkovi, jmenný seznam popravených
(SOA Zámrsk, fond MLS Chrudim 1945 – 1948, Jmenný seznam popravených, s. 19.)
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„…Dne 2. července 1942 bude pro Pardubice a občany města živou a
smutnou vzpomínkou pro celý život. Zahynulo tento den 40 osob, mezi nimi
22 Pardubáků z nichž většinu jsem znal osobně. Byl jsem svědkem jejich
odvádění na popraviště, všichni nesli hlavu vzhůru a byli připraveni zemřít,
nedat najevo před vrahy ani dost malou známku jejich duševní deprese.
Z vypravování těch vrahů mezi sebou jsem slyšel různé výjevy a řeči před
smrtí různých popravených. Kupříkladu paní Žváčková hystericky křičela: „Ať
žije Anglie, Beneš a Československá republika!“
(vzpomínky

Jaroslava

Charypary,

šoféra

pardubického

krematoria)
Příloha č. 14d – Manželé Žváčkovi, vzpomínky J. Charypary
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 127.)

Příloha č. 15a – Josef Valčík, foto
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. XI.)
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Člen paravýsadku SILVER A Josef Valčík se narodil 2. listopadu roku 1914
ve Smolině u Valašských Klobouků (Zlínský kraj). Vyučil se koželuhem a pracoval
v Baťových továrnách ve Zlíně. V roce 1936 nastoupil vojenskou službu v Jičíně.
V roce 1939 uprchl z Československa a přes Slovensko, Maďarsko a Francii se
dostal v červenci roku 1940 do Anglie. Na začátku roku 1941 se přihlásil k plnění
zvláštních úkolů na území Protektorátu a po úspěšném absolvování několika kurzů
byl ustanoven zástupcem velitele skupiny paravýsadku SILVER A. Londýnské
vedení jej po úspěšném seskoku povýšilo na podporučíka.
Po seskoku přijal Valčík novou identitu – pod jménem Miroslav Šolc byl
zaměstnán jako číšník v hotelu „Veselka“, kde byl také po většinu času ubytován.
Díky častým návštěvám úředníků pardubického gestapa mohl z jejich rozhovorů
zachytit důležité informace. V březnu roku 1942 padl při přestřelce s gestapem
štkpt. Václav Morávek (člen odbojové trojice Tři králové), u nějž byly nalezeny
důležité dokumenty a fotografie, mj. foto číšníka z hotelu „Veselka“ – Josefa
Valčíka. Valčík proto musel Pardubice opustit a přemístil se do Prahy, kde se setkal
s členy ANTROPOIDU – Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem. Zapojil se do
řady odbojových akcí, které vyvrcholily atentátem na R. Heydricha.
Na provedení atentátu se Valčík přímo podílel, když zrcátkem signalizoval
Gabčíkovi s Kubišem Heydrichův příjezd. Všem třem se po divoké přestřelce
podařilo z místa činu utéct. Ještě v den atentátu se do Prahy vypravila Hana
Krupková, aby se sešla s Valčíkem, který ji informoval o průběhu atentátu. V tuto
dobu však už naplno začaly tvrdé německé represe. Valčík s Gabčíkem, Kubišem a
některými dalšími parašutisty se skrývají v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici v Praze …
Příloha č. 15b – Josef Valčík, medailonek
(Zdroje: Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 34.;
R. BROŽ a kol., Silver A a heydrichiáda na Pardubicku: 70 let, s. 7 - 11.
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Příloha č. 15c – Josef Valčík
(SOkA Pardubice, fond MěNV Pardubice (1954 – 1990), Pamětní kniha města
Pardubice z let 1934 – 1965, kn. č. 1, s. 308.)

Příloha č. 16a – František Hladěna, foto
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. XVII.)
XLVI

Slavný motocyklový závodník František Hladěna se narodil 14. července
1903 v Praze na Letné. Rodina se brzy přestěhovala do Pardubic, kde se už od
dětství rád proháněl ulicemi na motocyklech. Jeho sportovní založení a velký
koníček jej přivedly do pardubického závodu na výrobu motocyklů, kde pracoval
jako závodní jezdec a později jako obchodní zástupce. V roce 1929 stál u zrodu
našeho nejslavnějšího plochodrážního závodu – jemuž dal také název – Zlatá přilba
Československa. V době okupace pracoval jako zástupce automobilky ŠKODA.
Oženil se s dcerou významného pardubického obchodníka a vinárníka, Taťánou
Vranešičovou.
Již druhý den po seskoku parašutistů se stal důležitým spolupracovníkem
SILVER A. Nejprve zajistil převoz radiostanice, výzbroje a padáků z místa seskoku
na Poděbradsku na bezpečná místa. Bartošovi rovněž nabídl ubytování u nich doma,
ovšem po čase se kvůli osobním neshodám musel Bartoš odstěhovat do bytu
manželů Krupkových.
Hladěna využíval svých obchodních známostí s místními nacisty k různému
matení stop a podávání nepravdivých informací (pracoval totiž mj. pro pardubické
gestapo jako odhadce konfiskovaných aut), pomáhal při obstarávání falešných
dokumentů a obstarával zpravodajský materiál.
Příloha č. 16b – František Hladěna, medailonek
(Zdroje: R. BROŽ a kol., Silver A a heydrichiáda na Pardubicku: 70 let, s. 20.;
P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 37 - 38.)
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Příloha č. 16c – František Hladěna
(SOkA Pardubice, fond MěNV Pardubice (1954 – 1990), Pamětní kniha města
Pardubice z let 1934 – 1965, kn. č. 1, s. 307.)

Příloha č. 17a – Věra Junková, foto
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. XXIX.)
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Věra Junková se narodila 24. června 1917 v Pardubicích. Její otec Václav
Junk byl úředníkem cukrovaru, který zemřel za první světové války. Její matka
Emilie se znovu provdala za tiskaře Adolfa Švarce a rodina pak bydlela ve
Studánce. V roce 1935 Věra maturovala na pardubické reálce, kde se seznámila se
svým budoucím snoubencem Alfrédem Bartošem, o rok později absolvovala
učitelský ústav v Litomyšli. Za druhé světové války vyučovala německý jazyk ve
škole v Klášterní ulici.
Velitel desantu SILVER A Bartoš se na Věru Junkovou obrátil záhy po
svém seskoku a zasvětil ji do činnosti skupiny. Její rodina poskytla na určitou dobu
úkryt Jiřímu Potůčkovi, kterému Věra později dovážela zprávy i do Ležáků.
Příloha č. 17b – Věra Junková, medailonek
(Zdroje: Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 74.;
R. BROŽ a kol., Silver A a heydrichiáda na Pardubicku: 70 let, s. 23 – 24.;
P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 39.)
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Příloha č. 17c - Věra Junková, jmenný seznam popravených
(SOA Zámrsk, fond MLS Chrudim 1945 – 1948, Jmenný seznam popravených, s. 20.)
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Sachverhalt (okolnosti): Hladěnová byla 2. 7. 1942 stanným soudem v Praze
odsouzena k trestu smrti zastřelením. Rozsudek byl vykonán ve stejný den.
Příloha č. 17d – Věra Junková, úmrtní list
(SOkA Pardubice, fond Odboj, zámeček; státní příslušníci, př. č. 6, Ohledací a
úmrtní listy)

„…Bartoš Věře při jejich setkání (v prosinci 1941) nešetrně sdělil, že se
ve Francii zasnoubil, což Věru šokovalo natolik, že se po návratu domů
přiotrávila …. Později, aby nějak vyřešil situaci, namluvil Bartoš Věru Jiřímu
Potůčkovi. To se ukázalo jako chyba, neboť ti dva se do sebe opravdu
zamilovali. Vedlo to k vážným rozporům mezi Bartošem a Potůčkem. Potůček
ho přestával respektovat jako svého velitele a vyčítal mu různé věci. Situace
se vyhrotila natolik, že Bartoš požádal Londýn o nového radistu, kterého
hodlal vyměnit za Potůčka. Potom vytknul Potůčkovi jeho nekázeň, že jezdí
za Věrou do Pardubic a nerespektuje jeho příkazy…“
(vzpomínky Václava Krupky)

Příloha č. 17e – Věra Junková, vzpomínky V. Krupky
(J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 27.)
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Příloha č. 18a – Antonie Bartošová, fotka
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. XIX.)
Bartošova matka Antonie Bartošová, rozená Kuželová, se narodila v roce
1896. Se svým manželem nejprve bydlela ve Vídni, kde se jim v roce 1916 narodil
syn Alfréd. Celá rodina se později přestěhovala do Sezemic u Pardubic. Bartošovi
rodiče se však po čase rozešli a Antonie Bartošová začala žít v bytě společně se
svým druhem Ferdinandem Chárou, sestrou Františkou Jiráskovou, jejím
manželem Čeňkem a Bedřichem Schejbalem (syn Františky z prvního
manželství).
Svou matku Bartoš (i přes zákaz londýnského vedení) navštívil u ní doma již
31. prosince 1941 a zapojil ji do činnosti skupiny hned na samém začátku. Paní
Bartošová pomáhala se zajišťováním potravin a rovněž svého syna, který bydlel u
manželů Krupkových, navštěvovala v době jeho nemoci. Její druh František Chára,
vyučený krejčí, šil pro parašutisty. Rovněž manželé Jiráskovi spolupracovali
s pardubickým odbojem – pomáhali s opravami vysílačky.
Příloha č. 18b – Antonie Bartošová, medailonek
(Zdroje: R. BROŽ a kol., Silver A a heydrichiáda na Pardubicku: 70 let, s. 19
Pardubicemi po stopách SILVER A, medailonky. [online]. [cit. 2014-06-12].
Dostupné z: http://heydrichiada.pardubice.eu/cz/medailonky.html
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Příloha č. 18c – Antonie Bartošová, jmenný seznam popravených
(SOA Zámrsk, fond MLS Chrudim 1945 – 1948, Jmenný seznam popravených, s. 20.)

„…Viděla jsem pod okny našeho domku v Trnové muže, značně vyčerpaného,
poněvadž se sotva vlekl. Když jsem viděla, jak je vyčerpán, ohřála jsem do
přenosky mléko, vzala jsem manželovy kalhoty a boty a šla jsem za ním …“
(vzpomínky Anny Hájkové)
Příloha č. 19a – Smrt Jiřího Potůčka I.
(P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 147.)
LIII

„…Dne 2. července 1942 o 10.45 hod. jsem od velitele stanice dostal rozkaz,
abych pátral po neznámém muži, jehož popis mi byl dán a který se potuloval
ve vesnici Rosice nad Labem. S policejním inspektorem jsme propátrali
napříč bez výsledku lesík mezi Rosicemi a Trnovou, a pak jsme šli do dubinky.
Tam jsme viděli neznámého muže, který ležel pod dubem. Oděv tohoto
muže souhlasil s popisem hledaného parašutisty … Pomalu jsem se k němu
blížil, a když jsem byl vzdálen asi 4 – 5 m, zavolal jsem na něho: „Ruce
vzhůru!“ Nato hmátl onen muž rychle na svůj stranou ležící svléknutý kabát
a zvedl těžkou pistoli … Potom, když pistoli zvedl a na mé tělo namířil a
nechtěl se na moji výzvu vzdáti, nemohl jsem jinak, a proto jsem na něj
vystřelil ze své služební pistole jednu ránu. Zasáhl jsem ho do hlavy, kde se
na místě skácel a padl dozadu…“ (Zranění mozku bylo smrtelné.)
(vzpomínky strážmistra Karla Půlpána)

Příloha č. 19b – Smrt Jiřího Potůčka II.
(P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 148.)
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„…Zvláště mělo být pátráno po parašutistovi Motyčkovi, který se měl 21.
června dostavit do bytu Krupkových … K 19.00 hod. zazvonil někdo na
domovní dveře – dvakrát krátce, jednou dlouze … Podívali jsme se oknem ven
a spatřili muže, který z protějšího chodníku pozoroval okna bytu Krupkových.
Ihned jsme usoudili, že podle nám známého osobního popisu zde může jít jen
o Motyčku. Ihned, jakmile nás Motyčka spatřil u okna, vzdaloval se rychlým
krokem. Vyběhli jsme na ulici rychle za ním, Motyčka se z Pernerovy ulice
ubíral směrem k hotelu Veselka … Vyzvali jsme jej německy i česky, aby se
okamžitě zastavil, on se obrátil a zahájil na nás palbu. Střelbu jsme opětovali
a pronásledování pokračovalo směrem do Smilovy a Sladkovského ulice …
Motyčka byl stále mezi chodci a využíval jich ke krytí…“
(výpovědi gestapáků: Joseph Krebs a Hubert Hanauske)

Příloha č. 20a – Smrt Alfréda Bartoše I.
(Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 125 - 126.)

…Bartoš u biografu Gloria (později Jas) vběhl mezi návštěvníky vycházející
z filmového představení. Ve Smilově ulici se prchající Bartoš marně pokusil
vniknout do domu lékaře MUDr. Josefa Bartoně. Na rohu Smilovy a Sladkovského
ulice jeho únikovou cestu překřížil hlouček německých vojáků, zatímco jej
doháněli členové gestapa, kterým se při pronásledování podařilo kolemjdoucím
sebrat kola. V bezvýchodné situaci se Bartoš střelil do spánku … Gestapo jej
nechalo okamžitě převézt do nemocnice, aby jej lékař včasným zákrokem
zachránil. Operace však nebyla úspěšná. Statečný velitel SILVER A zemřel 22.
června 1942 ve 2 hodiny ráno.
Příloha č. 20b – Smrt Alfréda Bartoše II.
(P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 17.)
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Hotel „Veselka“ byl postaven na konci 17. století. Během
následujících dvou století zažila „Veselka“ jak období šťastných a
prosperujících let tak také doby úpadku a chátrání. Po velkém požáru
budovy v roce 1835 započala nákladná přestavba, která byla dokončena
v roce 1858. Od té doby nastaly slavné časy „Veselky“, která se stala
střediskem kulturního života Pardubic a okolí. Její prostory lákaly
k návštěvě i významné osobnosti, které do Pardubic přijížděly, mezi nimi
např. František Palacký, František Ladislav Rieger, Bedřich Smetana a
Antonín Dvořák.
V roce 1917 koupil hotel dosavadní nájemce Josef Košťál, který jej po
nákladné přestavbě ještě více zvelebil. Po jeho smrti převzal vedení hotelu
jeho syn Arnošt. Po skončení druhé světové války byla „Veselka“
znárodněna, hotelové pokoje se proměnily na kanceláře národního podniku
Restaurace a jídelny. Budova však byla neudržovaná a pomalu se měnila
v ruinu. O jejím dalším osudu bylo brzy rozhodnuto – v létě roku 1972 byla
tato kdysi velmi oblíbená pardubická dominanta stržena.
Příloha č. 21a – Hotel Veselka
(P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 43 - 44.;
Památná místa dějin odboje SILVER A. [online]. [cit. 2014-06-12]. Dostupné z:
http://heydrichiada.pardubice.eu/cz/pamatna-mista.html)

LVI

Příloha č. 21b – Hotel Veselka (rok 1925)
(Jiří RAZSKAZOV, Pardubice v běhu staletí, Pardubice 2012, s. 52.)

Příloha č. 21c – Hotel Veselka (chátrání v 50. letech)
(J. RAZSKAZOV, Pardubice v běhu staletí, s. 54.)
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Příloha č. 21d – Hotel Veselka (demolice, srpen 1972)
(J. RAZSKAZOV, Pardubice v běhu staletí, s. 55.)
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Dne 17. června 1942 byli v Polici nad Metují zatčeni manželé
Krupkovi a převezeni do Peschkova paláce v Praze (sídlo hlavní úřadovny
gestapa

v Protektorátu).

Zde

byli

usvědčeni

svými

pražskými

spolupracovníky, na jejichž stopu se gestapo dostalo na základě Čurdova
udání předchozího dne. Kriminální rada pražského gestapa Wilhelm
Schultz učinil manželům nabídku: budou – li spolupracovat, zaručí jim
záchranu jejich životů. Hana Krupková na tuto dohodu přistoupila,
podepsala spolupráci s gestapem a byla propuštěna na svobodu. Na
základě předchozí domluvy byla jako konfidentka gestapa zaměstnána
v továrně Walter v Praze (nebylo však prokázáno, že by někdy někoho
udala).
Po skončení války byla Krupková zatčena. Oba dva manželé čelili
podezření, že si své životy vykoupili zradou (prý vyzradili gestapu důležité
informace o členech odboje). V roce 1947 byla odsouzena k těžkému žaláři
na dobu tří let za to, že byla konfidentkou gestapa. Ačkoliv Hana ve vězení
porodila jejich společné dítě, Krupka podal žádost o rozvod. Jako důvod
uvedl „jiné politické názory“ obou manželů a rovněž Haninu nevěru (s W.
Schultzem). Po vykonání trestu byl Hany případ obnoven a Krupkové
hrozilo, že dostane mimořádně vysoký trest. Pokusila se proto o útěk do
Německa, ovšem neúspěšně, byla zatčena a při výslechu jí byla učiněna
nabídka ke spolupráci s StB (do roku 1961). Po roce 1968 emigrovala do
Spolkové republiky Německo a znovu se provdala. Zemřela 16. dubna
1997.
Příloha č. 22 – Hana Krupková (dokončení)
(J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 13 - 24.)
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Dne 17. června 1942 byli v Polici nad Metují zatčeni manželé
Krupkovi a převezeni do Peschkova paláce v Praze (sídlo hlavní úřadovny
gestapa

v Protektorátu).

Zde

byli

usvědčeni

svými

pražskými

spolupracovníky, na jejichž stopu se gestapo dostalo na základě Čurdova
udání předchozího dne. Kriminální rada pražského gestapa Wilhelm
Schultz učinil manželům nabídku: budou – li spolupracovat, zaručí jim
záchranu jejich životů. Hana Krupková na tuto dohodu přistoupila,
podepsala spolupráci s gestapem a byla propuštěna na svobodu. Václav
dostal na vybranou: buď vstoupí do SS, nebo bude poslán do
koncentračního tábora. Bez delšího váhání si vybral druhou možnost a byl
deportován do tábora Flossenbürg (manželka pro něj u Schultze vyjednala
„mírnější“ tábor).
Téměř ihned po skončení války byl Krupka zatčen. Oba dva manželé
čelili podezření, že si své životy vykoupili zradou (prý vyzradili gestapu
důležité informace o členech odboje). Václav Krupka byl nakonec zproštěn
obžaloby, zatímco jeho žena byla odsouzena k tříletému vězení. Ačkoliv
Hana ve vězení porodila jejich společné dítě, Krupka podal žádost o rozvod.
Jako důvod uvedl „jiné politické názory“ obou manželů a rovněž Haninu
nevěru (s W. Schultzem).
Václav Krupka se během života ještě dvakrát oženil. Pracoval např.
jako trenér sokola v Praze nebo jako učitel v Praze na Smíchově. Po
listopadu 1989 byl plně rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka.
Zemřel 26. ledna 1994 po těžkém boji se zákeřnou nemocí.
Příloha č. 23 – Václav Krupka (dokončení)
(J. KOTYK, Hana a Václav Krupkovi, s. 25 - 41.)
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František Hladěna byl zatčen ráno 20. června 1942 a odveden k výslechu na
gestapo v Pardubicích. Během krátkého, ale velice krutého a nelidského výslechu,
byl dotazován především na vysílačku. Okolnosti jeho smrti jsou dosud nejasné.
Jedna verze tvrdí, že zemřel po pádu z okna ve třetím patře, ze kterého vyskočil
sám, jelikož chtěl uniknout dalšímu trýznění a zároveň se obával, že by brzy mučení
podlehl a prozradil by vyslýchajícím některé další spolupracovníky. Druhá verze
uvádí, že byl vyhozen přímo nacisty, jelikož příliš věděl o jejich tajných obchodech.
Při pádu si zlomil páteř a spodinu lebeční. O půl druhé byl již mrtev.
Příloha č. 24 – Smrt Františka Hladěny
(Zdroj: Z. JELÍNEK, Operace Silver A, s. 123.;
R. BROŽ a kol., Silver A a heydrichiáda na Pardubicku: 70 let, s. 20.;
P. NÝVLTOVÁ, Příběh odvahy a zrady: Jiří Potůček – Tolar, s. 38.)

Příloha č. 25 – Smrt Josefa Valčíka
Příloha č. 25 – Smrt Josefa
Valčíka
(SOkA Pardubice, sb. Regionální časopisy, Východočeský kraj (článek Vrazi
dopadeni!), 26. 6. 1942, roč. 24, č. 26, s. 1.)
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Příloha č. 42 – Návrh pamětní desky IV. – skautská skupina
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Příloha č. 48 – Historická exkurze, foto III (před domem manželů Krupkových) –
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(Foto - archiv autorky)
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Příloha č. 58 – Návrh pamětní desky (Antonie Bartošová) – žáci 9. C
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„Ano.“ (odpovědělo 12 žáků)

1. Zaujalo Tě téma projektu?

„Velmi.“
„Ano, myslím, že to bylo zajímavé.“
„Ano, projekt byl velice poučný a zajímavý, bavilo mě to.“
„Ano.“ (odpovědělo 10 žáků)

2. Splnil projekt Tvá očekávání, která jsi získal/a v úvodní hodině?

„Nadměrně.“
„Předčil má očekávání.“
„Půl na půl.“
Dva žáci na otázku neodpověděli.
3. Získal/a jsi během práce na projektu nové poznatky nebo zkušenosti?
Pokud ano, jaké?

„Ano, dozvěděl/a jsem se něco o SILVER A.“ (odpovědělo 5 žáků)
„Ano, protože jsem vůbec nevěděla, že Pardubice mají co dělat se SILVER A. A
mnoho dalších věcí jsem taky nevěděla.“
„Ano, zaujala mě stezka SILVER A a také informace o Libuši.“
„Ano, skoro všechny.“
„Zjistila jsem plno informací o skupině SILVER A, které jsem nevěděla.“
(odpověděli 2 žáci)
„Ano, jak to dopadlo s lidmi, kteří pracovali pro SILVER A.“
„Dozvěděl jsem se něco víc o parašutistech, kde seskočili a jaký měli úkol.“
„Hodně jsem se dozvěděl o lidech, kteří SILVER A pomáhali.“
Dva žáci na otázku neodpověděli.
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4. Myslíš si, že byl závěrečný projekt Tvé skupiny přínosný? Může být
vaše práce využita do budoucna? Pokud ano, jak?

„Ano, návrh může být použit jako inspirace pro tvorbu pamětních desek.“
„Ano určitě, může to někomu ukázat, jak má vypadat pořádná deska.“
„Určitě ano, myslím si, že by se deska měla někde prezentovat pro lidi.“
„Myslím, že z části byl. Shrnutím myšlenek na papír jsme zjistili, co všechno jsme
si zapamatovali.“
„Přínosné to bylo v tom, že jsme museli pracovat jako jeden kolektiv. I samotná
deska může být určitě využita.“
„Naučili jsme se nové informace do budoucna.“ (odpověděli 4 žáci)
„Trochu to přínosné bylo, ale do budoucna se to asi využít nedá.“
„Myslím, že nemůže, protože se nám to moc nepovedlo.“
„Asi jo.“
„Nevím.“
„Ne, nemyslím si.“ (odpověděli 2 žáci)

5. Co myslíš, že se vám na projektu nejvíce povedlo?

„Všechno.“
„Návrh pamětní desky a naše vymyšlená básnička.“
„Návrh pamětní desky.“ (odpovědělo 6 žáků)
„Nejvíce se nám povedlo hledat pamětní desky po Pardubicích.“ (odpověděli 4
žáci)
„Myslím si, že docela všechno, kromě pamětní desky.“
„Nevím.“ (odpověděli 2 žáci)
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„Nepovedla se nám prezentace v úvodní hodině. Neuměli jsme vybrat důležitá
data a špatně jsme si to zapsali.“

6. Co se naopak povedlo méně? Proč myslíš, že tomu tak bylo?

„Myslím, že se nám moc nepovedl text na pamětní desce.“
„Nejméně se nám povedl návrh pamětní desky, protože moc nefungovala týmová
spolupráce.“
„Myslím, že se nám nepovedl ten slogan, který jsme na desku napsali.“
„Nákres pamětní desky, nebyli jsme dost pracovití.“
„Nic mě nenapadá.“ (odpovědělo 5 žáků)
Čtyři žáci na otázku neodpověděli.
7. Jak se Ti pracovalo ve skupině? Jak fungovala vzájemná spolupráce?

„Skvěle.“ (odpověděli 2 žáci)
„Dobře.“ (odpovědělo 5 žáků)
„Pracovalo se nám společně velice dobře.“
„Dobrý, byla to legrace.“ (odpověděli 2 žáci)
„Docela fungovala, hlavně poslední hodinu.“
„Docela dobře, ale mohlo to být lepší.“
„Dobře, ale spolupráce trochu vázla.“
„Víceméně to fungovalo.“
„Hrozně, z pěti lidí pracovali tak dva a výsledek práce byl strašný.“

8. Co bylo pro Tebe na tomto projektu nejobtížnější?

„Vybrat nejdůležitější informace o lidech v úvodní hodině.“
„Zapamatovat si informace v první hodině a potom si je druhý den vybavit.“
„Návrh pamětní desky.“ (odpověděli 2 žáci)
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„Vymyslet, komu chceme pamětní desku věnovat.“
„Nevím.“ (odpověděli 3 žáci)
„Asi nic.“ (odpovědělo 7 žáků)
9. Jaký byl Tvůj nejsilnější zážitek z projektu?

„Všechno pro mě byl zážitek.“ (odpověděli 3 žáci)
„Příběhy parašutistů SILVER A.“
„Osudy lidí, jak to s nimi dopadlo.“
„Nejsilnějším zážitkem byl pro mě osud Alfréda Bartoše, jak se zastřelil na ulici.“
„Vytvářet návrh pamětní desky podle toho, jak jsme my chtěli.“ (odpověděli 2
žáci)
„Procházet všechna ta pamětní místa.“ (odpověděli 4 žáci)
„Vycházka po městě, protože jsem si nikdy těch desek nevšimla.“
„Nejsilnější zážitek jsem měla během naší exkurze, kde jsme si na jednotlivých
místech vyprávěli o tom, co se tady stalo.“
Jeden žáků na otázku neodpověděl.

10. Tvůj komentář

„Skvělá oboustranná spolupráce.“
„Zopakovala bych si to.“
„Bylo to hrozně super, něco víc jsme se dozvěděli.“
„Dobrý.“
„Úvodní výklad by mohl být s powepointovou prezentací, aby to bylo jasnější a
přehlednější.“
Deset žáků na otázku neodpovědělo.

Příloha č. 61 – Výsledky závěrečného dotazníku – žáci 9. C
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SPOLEČNĚ PO STOPÁCH OPERACE SILVER A
V uplynulých hodinách dějepisu jsme spolu se studentkou Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy, Lucií Vybíralovou nahlédli pod pokličku operace Silver
A, jejíž činnost probíhala u nás v Pardubicích a okolí.
Hned první společnou hodinu jsme si představili nejen samotné členy Silver
A (A. Bartoše, J. Valčíka a J. Potůčka), ale i ostatní osobnosti neméně důležité
k úspěšné činnosti operace - A. Košťála, A. Bartošovou, V. Junkovou, manžele
Bartoňovi, Žváčkovi, Krupkovi a Hladěnovi. Jednotlivé informace o nich jsme se
dozvídali společně ve třech skupinách. Informace jako např.: život, zajímavosti a
další. Jen osud zůstal u mnohých neprozrazen a brzy jsme se měli dozvědět více…
Do terénu pardubických ulic jsme vyrazili hned druhou společnou hodinu.
Jak jsme procházeli ulicemi Sladkovského, Hronovická, Smilova, přes třídu Míru a
Pernerovu ulici až k budově krajského úřadu, odkrývali jsme veškerá zbývající
tajemství a dozvídali nové informace. Každý z nich, ač měl život sebe víc rozdílný,
svým osudem si byli téměř všichni rovni – zbraň popravčího, hrůza koncentračního
tábora, či sebevražda to vše čekalo účastníky Silver A až na manžele Krupkovi,
kterým se podařilo přežít. Myslím, že stát na všech těch místech, kde se to vše
odehrávalo, přestavovat si to a cítit tu atmosféru bylo něco naprosto neskutečného.
Naší společnou cestu po stopách Silver A jsme ukončili závěrečným
shrnutím všech našich poznatků a vytvořením vlastní pamětní desky účastníka,
který nás nejvíce zaujal. V našich třech utvořených skupinách se objevily pocty
A. Bartošové, A. Bartošovi a J. Potůčkovi.
Klidně bychom si vsadili, že tento projekt byl pro nás poučný a nebavil nás
jen kvůli ulití z učení, ale protože jsme měli možnost dozvědět se opět něco více o
našem rozmanitém městě. Určitě až jednou projdeme kolem jednoho z míst, které
jsme navštívili, vzpomeneme si na těchto pár úžasných hodin…
Z. Havelková, 9. C

Příloha č. 62 – Závěrečná zpráva o průběhu projektu – žáci 9. C
(dostupné z http://www.benesovka.cz/ii-stupen/trida-9c/spolecne-po-stopachoperace-silver , přístup získán 12. června 2014)
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Věc: Hodnocení projektu „Operace Silver A“ studentky Lucie Vybíralové
Studentka Lucie VYBÍRALOVÁ měla svůj projekt „Operace Silver A“ velice
pečlivě připraven. Se žáky 9. ročníku si od počátku výborně rozuměla, uměla je
vhodně motivovat, neměla kázeňské problémy.
Úvodní hodinu věnovala přípravné fázi, při které si žáci vyplnili test, dotazující
se na základní informace (doba, místo, lidé). Poté žáci pracovali ve skupinách
a seznamovali se s hlavními aktéry (fotografie, kopie dobových dokumentů,
životní příběhy).
Následovala procházka městem po stopách Silver A, při které žáci nejprve
obdrželi mapy s vyznačenými památnými místy a tak určovali směr prohlídky.
Na daném místě zopakovali informace, které obdrželi již při předchozím setkání
a byli seznámeni se způsobem ukončení života hlavních postav. Na mnoha
místech byli Lucií upozorněni na faktické chyby nacházející se na pamětních
deskách.
Při závěrečném setkání žáci vyhodnotili a upravili informace v testu
vyplňovaném první hodinu. Výstupem byla taktéž závěrečná práce skupin
s přesahem do výtvarné výchovy – vytváření návrhu pamětní desky pro osoby
spjatými se Silver A.
Celý projekt hodnotím velice kladně. Lucii se skvěle podařilo propojit regionální
dějiny s obecnými. Projekt vytvářel mezipředmětová propojení (dějepis,
zeměpis, výtvarná výchova). Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých detailů a
přiznali, že na mnohá místa spojená se Silver A byli upozorněni až tímto
projektem. Celková organizace, kvalita projektu a osobní přístup Lucie byly
skvělé.
V Pardubicích 15. 5. 2014

Mgr. Irena Schoberová

Příloha č. 63 – Hodnocení projektu Mgr. Irenou Schoberovou
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VÝSTAVA K PROJEKTU OPERACE SILVER A
V PARDUBICÍCH
Uvedená výstava se vztahuje k historickému projektu, který byl vytvořen
pro žáky druhého stupně základních škol v rámci diplomové práce Lucie
Vybíralové. Projekt s názvem Operace Silver A v Pardubicích reaguje na regionální
výlučnost města Pardubice v souvislosti s činností paravýsadku Silver A v době
druhé světové války. Obsah tohoto projektu je zaměřen na seznámení žáků
s činností odbojové skupiny v Pardubicích, s jejími jednotlivými členy a jejich
životními osudy.
Pilotní verze projektu byla nejprve realizována s dětmi z 1. skautského
oddílu Cassiopeia Pardubice na konci dubna 2014. Konečná verze projektu byla
poté realizována se žáky Základní školy Pardubice Benešovo náměstí na konci
dubna a začátku května 2014. Projektu se účastnila třída 9. C společně s učitelkou
dějepisu Mgr. Irenou Schoberovou. Osudy Silver A jsme společně sledovali tři dny
– první den se žáci dozvěděli důležitá životní data vybraných postav pardubického
odboje prostřednictvím historických pramenů a stručných výtahů z publikací.
Získané informace následně konfrontovali s vlastními zkušenostmi, které získali
v rámci historické exkurze po nejdůležitějších místech Pardubic připomínajících
tuto událost. Závěrečná část projektu proběhla opět v budově školy, kde žáci ve
skupinkách vytvářeli návrhy pamětních desek, které by pardubickým občanům a
návštěvníkům připomínaly statečné hrdiny pardubického odboje.
Vytvořené návrhy dětí ze skautského oddílu a žáků 9. C byly zapůjčeny
Východočeskému muzeu v Pardubicích, aby mohly být vystaveny širší veřejnosti.
Touto cestou bych chtěla poděkovat dětem i žákům, kteří se projektu účastnili, za
vynikající spolupráci a kreativní přístup, a také Východočeskému muzeu
v Pardubicích za možnost výstavy těchto návrhů.
Lucie Vybíralová
Veškeré informace o projektu a výstavě: vybiralova.lucie@centrum.cz
Příloha č. 64 – Informace k výstavě
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Příloha č. 67 – Foto výstava III.

Příloha č. 68 – Foto výstavy IV.
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