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Prohlášení Spolku

Spolek pro lybudování památniku Joseía Horálra a Joscfa Stříbrného

u. Li.li.í.h, památniku příslušníků československé

armády !939.45 a účastníků bojů 2. světové války je občanskou inicirtivou,

která vznikla na poclzim roku 2014 s cilem v následujícím roce důstojně

uctit 100. rýročí narozeni těchto dvou lkiických mužů. Při, příležitosti

70. ýročí konce války rovněž vzpomenout na ty, kteří se osvobození nedožili,

ale kteří se o něj zasloužili svou odvahou a svými Životy.

Soolek bvl založen iniciativou několika občanů obce Lidice a dalšími

oivážnými členy českého slazu bojovníků za svobodu. Myšlenka lybudování

důsto.1ného památniku přislušnikům Českclslovenské armády je aktivně

podporována několika dnes ještě žijícími přislušníky pozemních a leteckých

.it bojuji.i.h v letech 1939-45 v zalrraničnich jednotkách.

Spolek byl registrován počátkem roku 2015 včetně registrace sbírý
a n|olcni slrirkt-'véhr-' funtlu'

Cílem spolku je vybudování důstojného, symbolického památníku

oříslušníkům česŘoslovenského zahraničniho vojenského ocl|roje' jehož byli

josef Horák a Joseí Stříbrný z Lidic aktivními účastniky. Prvním cílem

.spulku bylo položení ziikla.lnilto kamene památníku na významném místě

u k..",.,u olice Lidice, na rozhraní původní a nově vybudované obce.

Základni kámen byl položen 10. řijna 2015 na pokraji Růžového sadu

v Lidicich.

oba tito lic1ičtí muži, byli v roce 1939 lyřazeni z Čsl. armády'

Josef Horák jako poručik letectva, Josef Stříbrný jako poručik pozemnilio

vojska. Násleáně se aktivně zapojili do or{boje v Československé armádě

v exilu ve Franci a poté ve Velké Británii. Koncem války sc oba sešli

v 31l. noční bombardovací peruti' se kterou se v srpnu 1945 vrátili clo vlasti.



Proč památník v Lidicích

Památník v Lidicích má b.'j't připomínkou těchto dvou mužů z Lidic a také
připomínkou všech aktivně bojujicích muŽů a Žen v řadách čs. armády
v zahraniční v letech 1939 - 1945.

Lidice jsou symbolickým místem nacistické pomsty Za aktívní odl.njový čin,
atentátu parašutistů na Reinharda Hefricha.

Lidice se staly pro celý svět smutným symbolem dokonalé a dokonané
zrůdnosti nacistické ideologie. Lidická tragédie a osud lidckých ob1vatel se

pro všechny ve Velké Británii již v roce 1942 sta|y důvodm k ještě většímu
odporu proti nepříteli a počátkem mezinárodní aktiviry:
Lidice budou žít! - Lidice shall live!

Josef Horák a Josef Stříbrný byli dva muži z jedné obce, ale zároveň také
t{va z mnohých stejně odvážýh, obětal^j'ch a věrýh Čechoslováků,
na které se po válce zapomnělo.

Přísalrali věrnost Československé republice, kterou bézez\tku naplnili,
a proto jim všem jČ tento památník určen.

Památník by měl stát V Lidicích, protože loto místo je pro nás i pro celý svět
jasným symbolem, že zlo lze překonat.

... splnili přísahu Ceskoslouenské republice

Ing. Miroslav Kaliba
předttla Eolku



mjr Josef Horák
Josef Horák (nar. l915) vychodil měšt'anku

v Buštěhradě a obchodní akademii v Praze

na Smíchově, kde maturoyal v roce 1'936.

Po maturitě pracoval krátce jako úřednik,

ale zanedlouho odešel dobrovolně na vojnu.

Chtěl k letectvu, ale rodiče s jeho, volbou

nesouhlasili, a tak vstoupil k pěchotě 35' p. pl'
Těprve odtud se dostal k letectvu do školy

pro důstojníky letectva v záloze v Prostějově

ve VLU (1936 1937).

Pra-ri letce pozorovatele prodělal v hodnosti des. asp. u 5' pozorovací letky
let' pl' 2 Dr. Edvarda Beneše v olomoucr.

V letech 1937 - |938 se už yěnoval vojenské dráze profesionálně.

Začal studovat na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. Po vyřazení

s hoclností poÍučíka letectva absolvoval ještě aplikačni kurz v Prostějově.

V srpnu 1938 byl přidělen do ŽiIiny na ]crišté k l5' pozorovací letce

3' leteckého pluku generála - M' R' Šrefanika. Zde působil ve |unkci pozorovatele

a zpravodajského clůstojníka'

Po okuprci a demobilizaci dostal umístěnku v Nejvyššim úřadě cenovém

v Praze, kde se Znovu setka| s Poručíkem pěchoty Josefem Stříbrným z Lidic
a také se svým pozdějším nejlepším přitelem poručikem Václavem Šrudentem,

který pocházel z Hostivice u Prahy.

Do zahraničí odešli všichni tři společně 29 '12.|939 přes Slovensko

a Maďarsko až do Jugoslávie ' Zde se 10.1.1940 přihlásili do řacl

Ceskoslovenské zahraniint armády. V ce5ti pokaťovali přes Řecko, Ture.ko,

Sýrii a Libanon. Do &ancouzského přístavu Marseille připluli 8.2.1940

lodí Proviclence. Ve Francii se JoseI Horák s Vác]rvem Študentem rlostali

k letectvu aJosefStříbrný odešel k pěchotě' odkud se Postupně dostal též k letectvu.

Francie však kapitulovala' Se svoIením brigádniho generála Karla Janouška
odletěl 17.6.1940 společně s ostatními rřiceti československými letci

do Velké Británie.



Do RAF VR byJ přijat jako Pilot ofljcer a stal se přislušníkem

311. bombardovaci perutě. Počátky u 311. byly daleko těžší, než u stihaci

perutě' pfotože z Francie si letci přinesli minimum bojových zkušenosti.

Horák byl původně pozorovatelem, ale jelikož bylo nedostatek palubních střelců'

vykonáva| tuto |unkci. Po ocllétání 200 operačních hodin, při nichž abso]voval

35 nočních bombardovacich ná|etů, v jejichž průběhu byl dvakrát lyznamenán

C'. rjleiným kiiŽcm' dáIe C.. mer{aili Za rhrabro.t .r por!šen
na nadporučíka letectva, se mu splnilo jeho clávné přání stát se pilotem.

Vyško|il se v pruběhu druhé po|oviny roku 1941. Pilotní křídla ziskal

24. |edna |94z. od' února do června 1942 absolvoval operačni výcvik,

a to jako druhý pilot svého piire|e F/o Václava Študenra. Po té se vrátil

k 3l1. bombardovací peruti. V rámci Coast Command vykonal da|ších

40 operačnich letů při honbě za ponorkami v Biskajském zálivu.

V té době se staý Lidice. Jeho rodiče Anna a Bohumil Horákovi byli popraveni

spo|ečně s da|šimi 13 přislušníky Horákových a Stříbrných 16, června 1942'

Hned následný clen byli Josef Horák společně s Josefem Stříbrným povoláni

do Londýna na Ministerstvo zahraničnich věcí, kde podali svědectví o Liclicich.

Po ukončeni své operační činnosti byl Josef Horák odeslán k RÁF Staff College
(Vysoká vojenská ško|a), po jejimž absolvováni působil až do konce vá|ky jako

styčný důstojnik u tr'lving Training Command.
/ Á.n ,.' iDo osvobozené CSR pÉijel se svou rodinu' Protože v té době ještě nové Lidice nestály,

bydlel s roclinou v Kladnč'

Štábni kapitán letectva Josef Horák abso]voval po válce VŠV a stejně jako

škpt. Josef Stříbrný působi| jako referent l. odděleni velitelstvi letectva

h]. štábu. 28. iijna 1945 byl povýšen na majora. Jako clůstojník, pro něhož byl

nový režim nepřijatelný, však již 12. dubna 1948 odešel ilegálně do Británie.

Zatimco by] ve své v|asti degradován, vstoupi) opět do RAF.
Krátce po tom ale 18.l.1949 při cvičném |etu na stloji Dominie za nepříznivého

počasi havaroval a zahynul. Je pochován daleko od své vlasti na hřbitově

Witworth Road Cementerv ve Swindonu.

Zdtoj: Vaienshé osobnosti ťeskaslatlensh/ho odboie;J. Railtch, Na nebi hrdího llbionu'



mir. Josef Horák:
čes kosl ov e nské me d ai le :

3X ceskoslovenský Váiečný křÍŽ 1939

ceskos|ovenská medai|e Za chrabrost před nepřite|em
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ceskos|ovenSká Vojenská pamětní medaiIe se Štítky F.VB,
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těžká zranění. Uzdravil se

mjr Josef Sďíbrný
Josef Stříbrný se narodil v Lidicjch
(nar' 1915) v čp.33. Vojenskou službu

nastoupil u plzeňského 35. pěšiho pluku,

poté se sta| poručikem pěchoty. Z okupované

vlasti odešel společně s Jose|em Horákem.

Ve Velké Británii nejprve, slouži|

u Čs. samostatné brigády, absovoval parašutistický

kurz. Později byl vybrán k letectvu, kde sloužjI

u 311. bombardovaci perutě jako navigátor.

Při letecké havárii v říjnu 1942 utrpěl poměrně
a Znovu se zapojil do lroje' Zkázu rodné obce

nesl velmi těžcc, doneslo se mu, že gestapo mělo mít smvšlenou zpravu

o jeho přítomnosti v obci během heydrichiádv' Zjeho nejbIiŽší rodiny nepřežil nikdo,

v době tragédie žila v obci jeho natka Marie (48)' která již byla vdova, a svobodný

m|adši bratr František (25). oba byli popraveni v Praze - Kobylisích 16,6'1942'

Po válce dá|e sloužil u vojenského letectva s hoclností nlajora, ale po Únoru l948

se nerajil svým odporem k novému zi|zeni a byl z armády vyhozen.

Thk jako většina příslušníků Cs' zahraniční arrnády byl i otl uvéznén,

propuštěn byl až po přímluvách lidických žcn. Musel se však Živit

poclřadnými zaměstnáními, byl sledován StB. Zemře| v Pisku r. 1976 v zapomtnurt.

Jeho popel byl rozptýlen na loučce u krematoria v městečku Blatrrá.

Za .roji vá|einou iinno,r ol-,drŽel 3 r Č,. rilečn1 kiiŽ, Čs. medaili

Za chrabrost, Čs' medaili Zl záďtuhy a množství dalšich spojeneckých řádů.

Po r. 1990 byl rehabilitován a in memoriam povýšen clo hoclr-rosti plukovnika.

Thké osucl tohoto statečného muže zůstane navždy obžalobou zrůdnosti

totalitnich režimů'

Z1roi: Voienski osabnosti českosLouenskéba odboje; J. Rajlicb, Na nebi brdiha Albionu'



mir. Josef Stříbrný:
čes kos| o ven ské m e d ai I e :
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ZAKLADNI KAMEN
Památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného

v Lidicich

Na základni kánren bylb poklepáno a byl syrlrbolicky položen 10. října 2015 v nrístech

rrrož,ného budoucilro utnistěrri Palrrátníku Josefa Floráka a Josefa Střibrného'
lrladých nružů, lidickýclr obč;rnir, kteří neváhali a šli bojovlt proti nepřite|i.

Parnátnik bude sylnlrolizovirr čest a odvahu celého národa.

Proč Památník v Lidicích
JosefIlor.rlk a Josef Stříbrný byii občany r'yhlazených Lidic

Lidice jsou tlementetri dokonirlého a dokonaného nacistického zločirru,

který rrrolil postihnout i celou naši z.erni

***

Lidice tr; se rlloIrly a il'i i rrrěly stát sylr,lrolerrl oJvally v{eclr tč.lr'

kteií dobrovolně odešli proti totlruto zlu vzdorovtl

dva z nich byli z Lidic

základní káme n
je z českélro uipence z Kosoře

vápence obdobného jako na doverských skalách,

které je při návratu z bojů po dobu 5 let vítaly zpět do bczpečí



www. horakstribrny. cz

čislo účru sllirkového iondu]

269 068 470 I 0300
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,,
PAMATNIK

JosEFA HoRÁKA A JosEFA STŘíBRNÉHo v LlDlcicH

bude vybudován pro uctění
Josefa Horáka a Josefa Stříbrného
příslušníků čs. armády 1939. í945,

kteří splniti přisahu Československé republice

číslo sbírkového fondu

269 068 470 / 0300
všem přátelŮm a podporovatelům
vybudování památníku děktijeme

brig, gcn. t,.u. EmiI Bočú,
Vlasta Šiškotlá, MirosLn,tl KaLíba, Pctr Hronilt
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PAMATNIK
JosEFA HoRÁKA A JosEFA STŘíBRNÉHo V LlDlcícH
PŘísLUŠNíKŮ čs. nnruÁDY í939 - 1945
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JOSEF HORAK
JosEF sTŘíenruÝ

Ietci 3í 1. československé
noění bombardovací perutě RAF

dva letci z Lidic


