
Pro 14. zasedání zastupitelstva města 

dne 5. října 2015 

 

Návrh osob k ocenění u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války  
 

Předkládá a zpracoval:  Ing. Pavel Bartoníček, zastupitel města 

 

Zdůvodnění: 

Slánské zastupitelstvo dne 25. 5. pod bodem 06/10/2015/ZM schválilo následující usnesení:   

Zastupitelstvo města žádá zastupitele Pavla Bartoníčka, aby v součinnosti s pracovníkem 

městského úřadu L. Šikorským připravili návrh osob, kteří nejsou členy Českého svazu bojov-

níků za svobodu, k ocenění u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války (včetně pozůsta-

lých po bojovnících i vězních z období 2. světové války). Ocenění budou, po schválení zastupi-

telstvem města, předána v rámci oslav u příležitosti státního svátku „Den vzniku samostatné-

ho Československého státu“ dne 28. října. Termín plnění nejpozději do 30. září 2015. 

 

Návrh osob, který je na základě výše uvedeného usnesení předkládán, obsahuje ocenění for-

mou in memoriam. Nečiní si nárok na komplexnost, protože jména všech mužů a žen, která 

by bylo vhodné připomenout u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války, by zaplnila 

několik stránek formátu A4. Předložený materiál byl konzultován s ing. Ľ. Šikorským (Měst-

ský úřad, Pracoviště zvláštních úkolů) a je určitým průřezem těch, kteří se podíleli                 

na osvobození naší vlasti v letech válečných, a to mnohdy i za cenu nejvyšších obětí – svých 

životů. Záleží plně na vůli zastupitelstva, zda bude chtít v následujících letech ocenit další 

jména, která tím budou připomenuta veřejnosti, a to nejen ve Slaném.  

 

Některá původně navržená jména tento seznam neobsahuje -  například plukovník Josef 

Petiška (1921 – 2013), který obdržel pamětní list k 65. výročí (2010) a při jubileu svých       

90 let (2011), rotný František (Fedor) Kurach (1923 – 1987). Není zde též uveden plukovník 

Alois Špeta (1894 – 1969), podplukovník Alexander Strápek  či policejní strážmistr Josef 

Čepelák. Neznamená to však, že by měl být význam jejich nositelů nějak zmenšen.  

 

Navrženi jsou jedna žena a 9 mužů, jejichž životy nebo činnost jsou spojeny se Slaným,     

nebo se Slánskem a v našem městě žijí jejich potomci: 

 

 

Emilie Bichertová (+ v dubnu 1945), rolnice z Hřešic, oběť tzv. hřešické tragedie.              

Synové Miloš a Vláďa ukrývali parašutistu – kapitána Rudé armády, který odtud pravidelně 

předával informace vysílačkou. Při příchodu gestapa a příslušníků německé branné moci       

do obce bratři parašutistu ukryli (zachránili mu život) a sami uprchli. Jejich matka byla 

vyslýchána nejprve v prostorách statku a poté v úřadovně kladenského gestapa, kde následně 

zemřela. Mladší syn po skočení války neunesl ztrátu matky, kterou si kladl za vinu, a spáchal 

sebevraždu. 

Podrobnosti viz Bartoníček, Pavel, Padlí a zemřelí z let 1938 – 1945 na hřbitovech a památní-

cích na Slánsku a v jeho nejbližším okolí. In: Slaný a Slánsko v letech 1939 - 1945. Sborník 

z historické konference. Vlastivědné muzeum ve Slaném, Slaný 2011, s. 86 – 87 a též 

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/379 

Ocenění může převzít její vnučka, paní Milena Kučerová (dcera Miloše Bichrta), žijící         

ve Slaném.  

 

 

JUDr. Miroslav (Mirko) Haken (1898 - 1942), záložní důstojník čs. i c. a k. armády, vý-

znamná osobnost města Slaný, veřejný pracovník a člen městské rady, člen Sokola,  iniciátor 

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/379


výstavby Hasičského domu a starosta sl. hasičského sboru. Příslušník protinacistického odbo-

je, popraven nacisty v Kobylisích. Oceněn Čs. válečným křížem          in memoriam.  

Zastupitelstvo královského města Slaný JUDr. M. Hakenovi v roce 2014 udělilo „Pamětní 

list“ in memoriam (Přínos občanské společnosti) u příležitosti státního svátku „Den vzniku 

samostatného Československého státu“.  

Podrobnosti viz  http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/3028/page/3 

Ocenění může převzít jeho dcera, paní Jana Petráňová, žijící v Jičíně. 

 

 

Antonín Hnátek  (1896 - 1973), od roku 1921 disponent továrny Palaba, od roku1931 její 

ředitel. Příslušník protinacistického odboje, zatčený roku 1943 pro podporu rodin                  

čs. důstojníků, spolu se svým bratrem Josefem. Vězněný s bratrem 1943 – 1945 (postupně 

Terezín, Osvětim, Buchenwald, Dora a Bergen – Belsen).       

Podrobnosti viz  http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/2272 a 

http://www.slanskelisty.cz/sl/kdyz-byli-mladi/18-08-jeho.php 

Ocenění může převzít jeho syn, Ing. Jaroslav Hnátek, žijící ve Slaném.  

 

 

Vrchní strážmistr František Hrabánek (1899 - 1953), člen četnického sboru od roku 1919, 

v letech 1935 – 43 a 1944 - 51 sloužil ve Slaném. Za protektorátu pomáhal příslušníkům pro-

tinacistického odboje na Slánsku (mj. Obrana národa), od 5. května aktivní při  vojenských 

akcích proti příslušníkům německé branné moci. Obdržel „Pochvalné uznání III. stupně – Ve-

litelství Generál Alex“ (č.j. 5000/446 z 20. 2. 1946) a Pamětní medaili II. stupně, odboj. odd. 

„Hnutí za svobodu„ (v Lánech dne 28.10.1946, č.dekr. 276). Po 31 letech služby byl roku 

1951 propuštěn bez nároku na důchod a při následném vykonstruovaném procesu odsouzen 

k dvouletému vězení.    

Podrobnosti viz Slánské listy ze dne 7. května 2015, s. 6 – 7 a též  Bárta, Milan, Konec války 

v okrese Slaný v záznamech četnických stanic. In: Slaný a Slánsko v letech 1939 - 1945. 

Sborník z historické konference. Vlastivědné muzeum ve Slaném, Slaný 2011, s. 164.  

Ocenění mohou převzít jeho děti, žijící ve Slaném, syn František Hrabánek a dcera Blanka 

Kotková. 

 

 

Poručík Vladimír Košťál (1925 – 2009) volyňský Čech, voják čs. zahraniční armády 1944 – 

1945 (SSSR). V roce 1952 reaktivován, sloužil i ve Slaném. Člen Československého svazu 

protifašistických bojovníků, resp. Českého svazu bojovníků za svobodu a  Československé 

obce legionářské. 

Podrobnosti viz  http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-cinnosti-

csol/archiv/2009/61-veteran-od-dukly-bratr-vladimir-kostal-zemrel a 

http://www.slanskelisty.cz/sl/historie/05-09-veteran.php  

Ocenění může převzít jeho manželka, žijící v Tuřanech. 

 

 

Nadpraporčík  Erik Koubek (1922 Slaný – 2000 Slaný), voják čs. zahraniční armády 1939 – 

1945 (Polsko, SSSR, Tobruk, V. Británie, Dunkerque).   

Podrobnosti viz Bartoníček, Pavel, Erik Koubek  - slánský skaut na frontách druhé světové 

války. In: Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko v XX. století. Sborník 

z historické konference. Knihovna Václava Štecha ve Slaném, Slaný 2014, s. 116 – 139. 

Ocenění může převzít jeho manželka, paní Bohdana Koubková, žijící s rodinou ve Slaném.  

 

 

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/3028/page/3
http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/2272
http://www.slanskelisty.cz/sl/kdyz-byli-mladi/18-08-jeho.php
http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-cinnosti-csol/archiv/2009/61-veteran-od-dukly-bratr-vladimir-kostal-zemrel
http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-cinnosti-csol/archiv/2009/61-veteran-od-dukly-bratr-vladimir-kostal-zemrel
http://www.slanskelisty.cz/sl/historie/05-09-veteran.php


Plukovník Ing. Antonín Popovič (1924 – 2009 Slaný), voják čs. zahraniční armády 1943 – 

1945 (SSSR), po válce zůstal v armádě, sloužil i ve Slaném. Člen Československého svazu 

protifašistických bojovníků, resp. Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé 

obce legionářské.   

Podrobnosti viz  http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/664  

Ocenění může převzít jeho syn, pan Jiří Popovič, žijící ve Slaném.  

 

Podplukovník Karel Prášil (1896 - 1971), ruský legionář, důstojník čs. armády (od února 

1938 posádkou ve Slaném) a příslušník protinacistického odboje na Slánsku (Obrana národa), 

vězněný 1940 – 1945 (postupně v Kladně, Terezíně, pražském Pankráci, Gollnowě, Drážďa-

nech, Gräffentoně, Bayreuthu a Creussenu). V letech 1945 – 1949 důstojník čs. armády. 

 Jeho životopis bude uveden v jedné za studií sborníku z historické konference „Bílá místa 

historie - Slaný a Slánsko ve XX. Století“, připraveném k vydání v listopadu 2015 (D. Hubený 

- Odbojová činnost Karla Prášila a budování Obrany národa na Slánsku). 

Ocenění může převzít jeho dcera, paní Věra Grigová, žijící v Praze 4 - Michli. 

 

 

Antonín „Tóňa“ Rosenkranz (1916 – 1961), prvorepublikový skautský vedoucí, roku 1940 

založil ilegální skautskou  skupinu eM – Ka neboli „Modrý kruh“, napojenou na Zpravodaj-

skou brigádu. Oceněný po válce „Československou vojenskou medailí za zásluhy II. stupně“, 

roku 1952 zatčen StB a vězněn. 

Zastupitelstvo královského města Slaný A. Rosenkranzovi v roce 2011 udělilo „Pamětní list“ 

in memoriam (Přínos občanské společnosti) u příležitosti státního svátku „Den vzniku samo-

statného Československého státu“.  

Podrobnosti viz Rogl, Vladimír, Počátky skautského hnutí ve Slaném. In: Formování občan-

ské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a  20. století. Sborník z historické kon-

ference. Knihovna Václava Štecha ve Slaném, Slaný 2012, s. 154 –164 a  

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/3028/page/3 a 

http://www.skautslany.cz/?page_id=37 a 

http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/radnice/2011/radnice_2011_12.pdf 

Ocenění může převzít jeho dcera, Mgr. Anna Hofmanová, žijící v Buštěhradě. 

 

 

JUDr. Karel  Treybal (1885 – 1941) - záložní důstojník čs. i c. a k. armády, ruský legionář, 

mezinárodní šachový mistr, přednosta okresního soudu ve Velvarech, příslušník protinacistic-

kého odboje, popraven nacisty v ruzyňských kasárnách. 

Podrobnosti viz Hausner, Josef, Stalo se v čase rozkvetlých šeříků. In: 1939 – 1945 ve vzpo-

mínkách slánských pamětníků. Sborník příspěvků. Vlastivědné muzeum ve Slaném, Slaný 

2010, s.12 a též Hausner, Josef, JUDr. Karel Treybal. In: Slaný a Slánsko v letech 1939 - 

1945. Sborník z historické konference. Vlastivědné muzeum ve Slaném, Slaný 2011, s. 30 - 

34. 

 Ocenění může převzít jeho vnuk, Ing. Jindřich Trejbal, žijící s rodinou ve Slaném.  

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje udělení „Pamětních listů“ in memoriam u příležitosti           

70. výročí ukončení 2. světové války pro následující navržené:   

Emilie Bichertová, JUDr. Miroslav (Mirko) Haken, Antonín Hnátek, František Hrabánek, 

Vladimír Košťál, Erik Koubek, Ing. Antonín Popovič, Karel Prášil, Antonín „Tóňa“ Rosen-

kranz a JUDr. Karel  Treybal  

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/664
http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/3028/page/3
http://www.skautslany.cz/?page_id=37
http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/radnice/2011/radnice_2011_12.pdf

