
Přílohy:

1. Josef Valčík
2. P. František Borák

 

Josef Valčík
(2.listopadu 1914 Smolina – 18. června 1942 Praha) byl československý voják, příslušník protinacistického odboje během okupace 
Československa a příslušník výsadkové skupiny Silver A. Spolupracoval také se členy výsadku Anthropoid Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem  
na přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Zahynul v boji s německými oddíly v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Krátký životopis Josefa Valčíka
Narodil se ve Smolině u Valašských Klobouk jako syn Jana Valčíka a Veroniky Valčíkové, rozené Bětíkové. Měl sedm sourozenců – tři bratry a čtyři 
sestry (Alois, Emil, Terezie, Františka, Marie, Antonín, Ludmila). Absolvoval tři třídy obecné a dva ročníky pokračovací školy ve Smolině a Lačnově. 
poté se vyučil koželuhem ve firmě Julia Matyáše ve Valašských Kloboukách. 

Osudy rodina Valčíkové
O situaci před Valčíkovou smrtí valašsko-kloboucký kaplan František Borák uvedl: „Valčíkova rodina, hlavně Josefovi mladší sourozenci, hledali  
v těch dnech radu o pomoc u mne. Snažil jsem se jim dodat naděje a útěchy. Situace byla den ze dne hrozivější. Nedalo mi to a znovu jsem zašel 
do Smoliny. Právě jsem probíral s Valčíkovými celou situaci, když tu před domem zabrzdilo policejní auto. V poslední chvíli jsem stačil vyskočit 
z okna do dvorku. Tenkrát se gestapo omezilo pouze na několik otázek. Rodina zůstala ještě doma. Příštího dne byla neděle. Valčíkovi přišli  
do kostela, připravit se na smrt. Prosili mne, abych se postaral o jejich čtyři děti...“ 

V pondělí 15. a úterý 16. června začalo zatýkání, gestapo ze Smoliny odvezlo:
• rodiče Jana (* 1880) a Veroniku (* 1888) roz. Betíková
• svobodné sourozence Antonína (* 1919) a Ludmilu (* 1923)
• sestru Terezii Beňovou (* 1912) s manželem Janem (* 1908) (zatčeni ve Smolině )
• sestru Marii Kolaříkovou (* 1917) s manželem Josefem (* 1914) (zatčeni v Křekově)
• sestru Františku Sívkovou (* 1911) s manželem Františkem (* 1910) (zatčeni ve Střelné)
• bratra Aloise Valčíka (* 1908) s ženou Annou (* 1907) roz. Změlíkovou (zatčeni v Lipině)
• bratra Emila Valčíka (* 1909) s ženou Annou (* 1911) roz. Ležákovou (zatčeni v Brně)

14 členů členů jeho rodiny bylo zatčeno gestapem a transportováno do koncentračního tábora Mauthausen, kde bylo 13 z nich popraveno ihned 
po příjezdu 24. října 1942. 

Těhotná Valčíkova sestra Františka byla od rodiny oddělena a po porodu syna byla popravena v pankrácké věznici 16. ledna 1943. Syn a jeho tři 
sourozenci byli adoptováni, po popravených zůstalo celkem patnáct sirotků.

Podle nacistických seznamů v Mauthausenu bylo v sobotu 24. října zavražděno 262 českým mužů, žen a čtrnáctiletých dětí.

 

P. František BORÁK
Katolický kněz František Borák byl možná člověkem nenápadným, zato učeným a nescházela mu ani odvaha. Právě on naslouchal ve zpovědnici 
Josefu Valčíkovi, výsadkáři a členu výsadkové skupiny Silver A.

František Borák se narodil 25. listopadu 1910 v Bánově u Uherského Brodu. Po absolvování gymnázia v Uherském Brodě v letech 1922–1930  
a bohoslovecké fakulty v Olomouci byl v roce 1935 vysvěcen na kněze. Do lázeňské obce Slatinice u Olomouce přicestoval po své primici  
a ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužil až do začátku 40. let, kdy přesídlil do farnosti Valašské Klobouky.

Zpovědníkem atentátníka

Na Valašsku působil otec František v období II. světové války a je mužem, který se nepřímo zapsal do československých dějin. O Velikonocích 
1942 totiž zpovídal Josefa Valčíka, který se o dva měsíce později možná přímo účastnil atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha. O utajeném pobytu Valčíka na Valašsku věděli mimo jiných i kaplanův nadřízený děkan Vilém Skácel (strýc Klementa Gottwalda), 
druhý kaplan František Vlk nebo katecheta a pozdější dlouholetý kloboucký děkan Josef Pechanec. V létě 1968 pak na toto téma P. Borák hovořil 
s učitelem Milanem Hlavicou, kdy řekl: „Valčík byl tehdy v situaci, z níž neviděl východisko. Nechtěl vydat v nebezpečí svou rodinu, ale přihlásit  
se na četnické stanici odmítl. Nezbývá mu prý nic jiného, než aby to sám se sebou skončil. Chtěl si vzít život. Řekl jsem mu, že by to byl projev 
osobní slabosti, ale také zrada na věci, kterou byl pověřen. Sklopil oči, zastyděl se. Odcházel klidnější. Před odchodem jsem mu dal jako talisman 
obrázek svatého Václava od Mikoláše Alše. Byl jsem velice rozrušen.“

O době po Valčíkově smrti kaplan dále uvedl: „Valčíkova rodina, hlavně Josefovi mladší sourozenci, hledali v těch dnech radu o pomoc u mne. 
Snažil jsem se jim dodat naděje a útěchy. Situace byla den ze dne hrozivější. Nedalo mi to a znovu jsem zašel do Smoliny. Právě jsem probíral  



s Valčíkovými celou situaci, když tu před domem zabrzdilo policejní auto. V poslední chvíli jsem stačil vyskočit z okna do dvorku. Tenkrát  
se gestapo omezilo pouze na několik otázek. Rodina zůstala ještě doma. Příštího dne byla neděle. Valčíkovi přišli do kostela, připravit se na smrt. 
Prosili mne, abych se postaral o jejich čtyři děti…

Poválečný osud
Na svém blogu janeckovokrypto.blogspot.com Jiří Janeček nepřesně uvádí, že samotný Borák ukrýval strůjce Heydrichova atentátu a roku 1950 byl 
za tento čin tři roky internován. Pravděpodobně se ale jednalo o cílené represe ze strany komunistů proti církvím.

Po Slatinicích a Valašských Kloboukách zavítal Borák do královéhradecké diecéze na fary v Cerekvici, v Hořičkách u České Skalice a v Mlázovicích. 
Posledním jeho působištěm byly Radslavice u Přerova, do kterých se přestěhoval 3. července 1964 ze Zlámanky do Pavlovic u Přerova. Je mimo 
jiné označován za posledního faráře radslavského.

Údajně bydlel v malém radslavském domku v jedné místnosti, která mu sloužila jako kancelář, pracovna i ložnice. Jeho měsíční plat tehdy činil  
400 Kčs. Stihl ještě sepsat historické pojednání Jak rostly Radslavice. Zemřel 25. července 1975 ve věku nedožitých 65 let.

Jakub Kratochvíl


