SILVER A

PARDUBICE
Pernerova 274
 Do domu, který dnes již nestojí,
přišel krátce po seskoku Alfréd
Bartoš za svojí matkou Antonií
Bartošovou (roz. Kuželovou,
nar. 24. 3. 1896). Poskytovala mu
nepravidelné útočiště. O Bartošově
pobytu věděl i její druh Ferdinand
Chára (nar. 20. 4. 1892), krejčí, jenž
z padáků výsadku SILVER A ušil pro
Táňu Hladěnovou a Hanu Krupkovou
větrovky.
Alfréd Bartoš
 Ve stejném domě žila rovněž
na předválečném snímku
sestra Antonie Bartošové Františka
Jirásková (roz. Kuželová, 21. 8. 1898) s manželem Čeňkem
Jiráskem (nar. 22. 1. 1891) a Bedřichem Schejbalem
(nar. 20. 6. 1919), synem z prvního manželství. Ten pro svého bratrance Alfréda Bartoše fungoval jako spojka a hledal i vhodné úkryty pro
parašutisty.
 Všichni tito Bartošovi příbuzní byli zatčeni 20. června a 2. července
1942 na Zámečku zastřeleni.

Pernerova 375
 Výrazným pomocníkem, který se aktivně účastnil falešného krytí
parašutistů, byl majitel pardubického elektrozávodu Alvín Palouš
(nar. 20. 6. 1899), jenž bydlel na této adrese. Patřil k iniciátorům toho,
že se členové výsadku SILVER A dle zákona policejně přihlásili. I proto
mohl Josef Valčík začít pracovat jako vrchní číšník v hotelu Veselka.
 Alvín Palouš využíval své elektrotechnické vzdělání v pomoci Jiřímu
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Potůčkovi, spolu se kterým pečoval
o vysílačku Libuše.
 V Paloušově bytě se konaly také
porady odbojářů a zde se v době zatýkání shromažďovaly zprávy o tom,
kdo již byl zadržen.
 Marie Paloušová (roz. Vodhánělová, nar. 18. 6. 1897) požádala ve
chvíli, kdy gestapo začalo v jejich
okolí zatýkat, úředníka Luďka
Maturu, aby jel do Ležáků varovat
Jiřího Potůčka.
 Dne 20. června byli Paloušovi
zatčeni. Ve vězení se Alvín Palouš
neúspěšně pokusil o sebevraždu.
Alvín Palouš
Dne 2. července 1942 pak byli oba
zastřeleni na Zámečku.
 Pamětní deska, která byla po válce umístěna na domě, se při jeho
demolici ztratila.
Pernerova 1607/IV
 Byt ve čtvrtém patře tohoto domu patřil Haně (roz. Zýkové,

nar. 31. 8. 1921) a Václavu (nar. 6. 5. 1914) Krupkovým. Jejich podpora byla pro výsadek SILVER A nadmíru důležitá. Tento byt se stal
centrem, v němž se scházeli parašutisté s dalšími odbojáři.
 V únoru 1942 se sem Alfréd Bartoš nastěhoval.
 Hana Krupková fungovala jako spojka převážející informace mezi
Pardubicemi, Prahou, Lázněmi Bělohrad, Studencem i dalšími místy.
 V polovině února Alfréd Bartoš seznámil členy výsadku se svým bratrancem Vlastimilem Fillerem, který pomáhal Jiřímu Potůčkovi s opravou radiostanice Libuše.
 V sobotu 13. června 1942 se zde setkal Alfréd Bartoš s Ladislavem
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Václav Krupka (uprostřed) v Resslově ulici roku 1989

Vaňkem-Jindrou a po Čurdově zradě zde 19. června gestapo nalezlo
Bartošovy desky s uschovanými depešemi.
 Gestapo byt obsadilo a na velitele výsadku nalíčilo past, aby ho
chytilo živého. Když Alfréd Bartoš 21. června okolo sedmé hodiny
večerní přicházel k domu, všiml si neznámých mužů a dal se na útěk.
Po prodělané nemoci byl však zesláblý a nakonec se v bezvýchodné
situaci střelil vlastní zbraní do hlavy.
 Hana Krupková po zatčení přistoupila na spolupráci s gestapem,
čímž zachránila život jak sobě, tak svému manželovi, ale podle všeho
nikoho neudala.
 Po válce se manželé rozvedli. Václav Krupka zemřel v roce 1994,
Hana Krupková v roce 1997.

38

SilverA-130x200_BLOK.indd 38

30.01.18 13:33

Z Pardubic do celého protektorátu

Smilova 405 (roh Smilovy a Sladkovského ulice)
 Během útěku od bytu Krupkových vypálil Alfréd Bartoš na své proná-

sledovatele šest ran, nikoho z gestapáků však nezasáhl. Ani on nebyl
střelbou Huberta Hanauske a Josefa Krebse zraněn. Ve chvíli, kdy
prchajícímu veliteli SILVER A náhodně zkřížila cestu skupinka vojáků
luftwaffe vycházejících z kina Jas, střelil se do spánku.
 Na místě mu okamžitou pomoc poskytl MUDr. Jan Hroch. Bartoš byl
následně odvezen do nemocnice.
Pamětní deska v místech, kde se
Alfréd Bartoš smrtelně postřelil

Bartošův
pomník
stojící před
městským
úřadem
v Sezemicích
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Lékařský protokol
a rentgenový
nález zraněného
Alfréda Bartoše
z nemocnice
v Pardubicích
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