
Podplukovník Klimek a Obrana národa
Podplukovník Edmund Klimek patřil k prvním zakladatelům takzvaného druhého odboje na severní Moravě a ve Slezsku

BOLESLAV NAVRÁTIL

E dmund Klimek stál u
zrodu krajské organiza-

ce Obrana národa v Moravské
Ostravě, která řídila oblast
Frýdku a Místku, Valašska a
Hranic na Moravě. Vzniklo
pět velitelství, jednotlivé
buňky byly i ve velkých pod-
nicích, v čele tohoto uskupení
stál právě Klimek.

Voják a vlastenec
Kdo byl tento voják a český
vlastenec? Byl původem Ha-
nák, který se narodil 23. břez-
na 1892 v Kojetíně. Po absol-
vování gymnázia byl v roce
1914 povolán jako jednoroční
dobrovolník do armády. Na-
rukoval k 96. pěšímu pluku,
který byl dislokován v Chor-
vatsku. Jeho vojáci nejprve
bojovali proti Srbsku, později
také proti Itálii. Na podzim
roku 1916 byl Edmund Klimek
zajat Italy a po krátké inter-
naci se přihlásil do italské ar-
mády, aby mohl bojovat proti
nenáviděnému rakousko-

-uherskému mocnářství.
Při bojích se velmi osvědčil,

takže v samém závěru války
měl již hodnost kapitána. Po
návratu do Československa se
přihlásil do nové armády. Vy-
studoval vojenskou školu, po-
stupoval v hodnostech a slou-
žil na různých místech repub-
liky.

V roce 1938 získal hodnost
podplukovníka a stal se veli-
telem posádky kasáren na
Hranečníku, což bylo ve Slez-
ské Ostravě. Tato posádka by-
la podřízena 8. pěšímu pluku v
Místku (Slezskému); byl sou-

časně velitelem menší posád-
ky v Moravské Ostravě. Po
okupaci zbytku Českosloven-
ska v březnu 1939 zůstala v
Praze v činnosti skupina vy-
sokých důstojníků, která mě-
la za úkol začleňovat propuš-
těné vojáky do civilního za-
městnání. Ale měla i jiný
úkol: budovat odbojové orga-
nizace. Edmund Klimek se
stal ředitelem kamenolomu v
Olšovci nedaleko Hranic na
Moravě. A současně byl pově-
řen vytvořením krajské orga-
nizace Obrana národa. Ta
vznikla na základě předpo-
kladu (dnes se mu říká Bene-
šova koncepce), že Německo
napadne Polsko a v tomto pří-
padě vstoupí do války jak
Francie, tak Anglie. Podle to-
hoto předpokladu by válka
měla trvat jen několik měsíců
a skončit porážkou Německa.
Ani v minulosti nikdo ne-
chystal organizování odboje
pro případ, že Československo
bude Německem okupováno.
Teprve v červnu 1939 jmeno-
val divizní generál Bohuslav
Všetička, velitel Obrany ná-
roda pro Moravu, Klimka ve-
litelem této organizace pro
Ostravsko. Jako první úkol
mu zadal vytvoření ozbroje-
ných oddílů pro povstání pro-
ti německým okupantům a
získávání zbraní a munice.
Klimek si uvědomoval jistou
naivitu tohoto nařízení, takže

lidé z jeho skupiny organizo-
vali zejména převádění
uprchlíků – především vojáků
– přes Ostravsko do Polska.
Tam potom vznikly první čes-
koslovenské oddíly, které v
zahraničních armádách bojo-
valy proti Německu. Dále sbí-
rali důležité zpravodajské in-
formace, shromažďovali
zbraně a z dolů odcizovali tr-
haviny pro sabotáže na želez-

nici a k odstřelování elektric-
kých sloupů vysokého napětí.
Ale jako voják dokázal rozka-
zy plnit. Připravoval vznik
vojenských jednotek včetně
dělostřeleckého oddílu. Získal
skoro čtyři stovky pušek,
osmdesát pistolí, získával tr-
haviny a někteří odborníci
dělali pokusy s výrobou zá-
palných láhví. Zapojil do od-
poru také organizace Sokola.

Odhalení a smrt
Obrana národa byla organi-
zována jako vojenská struk-
tura, takže Němcům nedalo
příliš mnoho práce, aby celou
těsně propojenou síť odhalili.
Bývalí vojáci totiž velmi pod-
cenili konspiraci.

Teprve když Němci odhalili
a zlikvidovali první, druhou i
třetí garnituru vedení Obrany
národa, začaly být jednotlivé
skupiny samostatné a dbaly
na utajování. Koncem listo-
padu 1939 gestapo odhalilo a
pozatýkalo sedm členů vedení
Obrany národa na Ostravsku.
Edmund Klimek, Ladislav
Mácha, Čestmír Rušek, Zde-
něk Říha, Jaroslav Matěj,
František Koutný a Arnošt
Smetana byli v Berlíně od-
souzeni k trestu smrti, který
byl 24. září 1942 vykonán.
Pravda také je, že řadu dalších
odbojových skupin, například
Nemo z Dolu Hlubina nebo or-
ganizace Lvice, Masarykovy
gardy z Vítkovických železá-
ren a další, už nebylo tak
snadné odhalit, i když i tady si
vybrali svou daň konfidenti.
Ale to už se situace začala mě-
nit a v lesích se objevily par-
tyzánské oddíly. Všichni ale
měli na paměti, že podplu-
kovník Edmund Klimek pů-
sobil v našem regionu jako
první odbojář.

BYLPRVNÍ. Podplukovník Ed-
mundKlimek zakládal v regionu
jako první odbojovou organizaci
Obrana národa.
Foto: Ostravskémuzeum

POPRAVČÍČETA. Jedna z německých popravčích čet, která v době
stanného práva vraždila české odbojáře. Foto: archiv

Válečné osobnosti

našeho kraje

Města zazářila tisíci žlutých tulipánů
Ostrava – Příchod astrono-
mického jara oslavilo včera
Radio Čas společně se svými
posluchači. Po celý den roz-
dávali jeho poslové jara v uli-
cích měst na Moravě a ve Slez-
sku voňavé květiny a radost.
Kytičky tulipánů z rukou hos-
tesek mizely rychlostí blesku
a zpříjemnily kolemjdoucím

třeba cestu do práce, na náku-
py nebo za jinými povinnost-
mi. Květy potěšily i spisova-
telku, moderátorku a sce-
náristku Halinu Pawlowskou.
Už brzy totiž bude na frekven-
cích Radia Čas jako doma.

Na deset aut, plně nalože-
ných květinami, opustilo brá-
ny Radia Čas hned po roze-
dnění, aby tulipány v barvách
Radia Čas rozšiřovaly dobrou
náladu. Celý den poslové po-
stupně navštěvovali města
napříč Moravou a Slezskem.
Potkat sympatické hostesky s
náručemi plnými květin bylo
možné na mnoha místech, v
centrech měst, na nádražích,
na úřadech nebo v nemocni-

cích. Květiny vykouzlily
úsměvy na tvářích všem ob-
darovaným. Ve vysílání se li-
dé dozvídali, kde se hlídky na-
chází, a kam se můžou zasta-
vit pro krásnou kytičku.

Na trase od Třince až po Mi-
kulov během jediného dne
zvládly hlídky zavítat na Ost-
ravsko, Hanou, Valašsko,
Zlínsko, Slovácko, Brněnsko i
na Pálavu, a to vše jen díky ve-
lice důkladné přípravě a pre-
ciznímu naplánování. Poslá-
ním rádiových hostesek bylo
doručitčerstvétisícekvětinco
nejvíce lidem.

Děvčata objela sice celou
Moravu, ale odměnit nezapo-
mněla ani kolegyně v rádiu a
také jednoho vzácného hosta,
který do Radia Čas zavítal.
Známá moderátorka Halina
Pawlowská, která slaví naro-
zeniny, tak dostala kytičku
nejen jako dárek k začátku ja-
ra, ale také jako gratulaci k je-
jímu významnému životnímu
jubileu.

„Já mám ráda plné vázy
krásných a jednoduchých jar-
ních nebo polních kytek. Moc
si nepotrpím na okrasné pu-
géty. Nemám ráda, když jsou
do nich přidané umělé ozdo-
by, mašle a dráty. Ale asi nej-
radšimám,kdyžjevidímkvést
na louce nebo na mé zahradě,“
prozradila Halina, která do
rádia nepřijela jen tak náho-
dou. Už brzy ji budou poslu-
chači ve vysílání slýchat čas-
to. V novém pořadu, který pro
Radio Čas připravuje, bude
glosovat svým osobitým způ-
sobem všednodenní zážitky.
Humoru spisovatelky a také
třeba scenáristky nebo vášni-
vé kuchařky si budou dopřá-
vat lidé do ucha každý všední
den. (zfr)

KVĚTINY. Halina Pawlowská
dostala včera od poslů jara v Ra-
dia Čas květiny.Meziměsty, kde
ženy mohly včera dostat květi-
nu, byla i Ostrava (snímek dole).
Partneremakce byl Deník.
Snímky: Radio Čas a Deník

Z Ostravy do Londýna už čtyřikrát týdně
Ostrava – Pravidelná linka z
ostravského letiště Leoše Ja-
náčka na londýnský Stan-
sted se rozrůstá o nový spoj.
Od podzimu letošního roku
totiž irská nízkonákladová le-
tecká společnost Ryanair na-
bídne už čtyři zpáteční lety do
Londýna týdně. Na informa-

ci na svých stránkách upo-
zornilo občanské sdružení
Létejme z Ostravy. Podle
předsedy sdružení Radima
Gála to vyplývá z rezervač-
ního systému společnosti
Ryanair.

„Navíc se bude létat v ne-
děli, čas příletu a odletu bu-

de stejný jako v ostatní dny.
Je to očekávaný a logický krok
k dalšímu rozvoji působení na
ostravském letišti. Vždyť mi-
nulý rok překvapil Ryanair i
sám sebe, přepravil totiž 47 ti-
síc cestujících místo očeká-
vaných 40 tisíc,“ upozornil
Radim Gál. (kom)

Nemocnost v našem kraji stagnuje
Ostrava – Počet akutních re-
spiračních onemocnění v kra-
ji se prakticky nezměnil. Ne-
mocnost v tomto týdnu do-
sáhla 1204 případů na sto ti-
síc obyvatel, což je pokles o

jedno procento oproti týdnu
předchozímu.

„Ve všech věkových sku-
pinách došlo k poklesu s vý-
jimkou věkové skupiny 15 až
24 let, kde nemocnost vzrost-

la o dvanáct procent. Nej-
vyšší stále zůstává v okrese
Opava,“ uvedla epidemio-
ložka Krajské hygienické sta-
nice v Ostravě Irena Mar-
tinková. (ami)
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Více na  www.wobenzym.cz 
Informujte se u svého lékaMe. 

Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o.,  Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice, www.wobenzym.cz, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000

PodpoMte imunitu  
proti chMipce a nachlazení

posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

lék Wobenzym®

mAže pomoci i Vám

Problémy s imunitou nás trápí především v průběhu zimy a bezprostředně po ní, 

kdy je naše tělo výrazně oslabené. Cítíme se unavení, hrozí nám chřipky a záněty 

dýchacích cest.

Enzymy řídí fungování imunity
Velký význam v našem těle mají proteolytické enzymy, které pomáhají zajišťovat 

rovnováhu a fungování imunitního systému. Při problémech s imunitou je namístě 

podpořit náš obranný systém podáváním obdobných enzymů zvenčí. Dlouholeté 

výzkumy ověřily účinnost unikátní směsi proteolytických enzymů, která je obsažena 

v jediném tradičním léku systémové enzymoterapie – léku Wobenzym. 

Podpůrná léčba při chřipce a angíně
Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu, proto by ho 

měli lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce, 

začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Jestliže jsme chřipku nebo jiné 

virové onemocnění už dostali, Wobenzym ho posílením imunity pomáhá rychleji 

zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby.

Aby se nemoc neopakovala 
I když už jsme z nejhoršího venku, tedy v období rekonvalescence, Wobenzym po-

siluje stále ještě oslabenou imunitu a je tak účinnou obranou proti případnému 

opakování nemoci a jejímu přechodu do chronického stavu. Je vhodný také pro 

děti, které nejčastěji trpí opakovanými záněty dýchacích cest.


