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USTR H-350 1 – 17973 – akce „Zpěvačka“

MUDr. Naďa Kavalírová odsouzena na 5 let za vlastizradu. Nástup do výkonu trestu 12.4.1957 – propuštěna 12.11.1959, tedy po 2 letech a 7 měsících – po polovina trestu?!

Výpis částí textů ze svazku H-350 1

Str. 105 – 19.října 1960
Pramen se pokoušel zjistit, na kterém pracovišti pracuje KAVALÍROVÁ – bezvýsledně. Po tři dny procházel všemi výrobnami cechu I., ale nikde ji nespatřil, přestože v půl jedenácté šla po dva dny na oběd, tudíž v práci byla. Zajímavé je, že cech I., ač má dvě plánovací tabule se všemi zaměstnanci (jednu v kanceláři mistrů a druhou v kanceláři normařů, vrchní normovač DVOŘÁK), nikde nemají Kavalírovou uvedenou. Přímý dotaz nebylo možno učinit, jelikož nebyla příhodná situace. V pozorování bude pokračováno.

Str. 121
Ovšem později za nějakých okolností se Dr. KAVALÍR seznámil s Naďou MORÁVKOVOU, kterou si později vzal za manželku. Od této doby se poměry kolem chaty trochu komplikovaly, ale díky vzájemnému přátelskému vztahu mezi nimi a KAVALÍREM "bylo vždy vše urovnáno“. Tímto rušivým elementem byla Naďa, která se po žádné stránce nehodila ke svému manželovi. PRÁŠEK ji charakterizoval jako člověka, který po některých stránkách jim není jasný ani dnes po tolika letech. Zřejmě jejich manželství nebylo příliš šťastné, protože Naďa později se svou dcerkou zůstávala od jara až skoro do zimy v chatě a neměla zájem jezdit do Prahy i když chata je prý na takovém místě, kde to, chce mít kus odvahy, aby tam člověk mohl být sám. Kolem r.1955 KAVALÍR zemřel a u jeho manželky se začaly více projevovat sobecké rysy.

Str. 122
Dnes však vidí, že trest ji příliš nepomohl a snad ani životně příliš nezanechal nějaký dobrý vliv. K závěru její osobní charakteristiky uvedl, že je vychytralá, chtěla by od života dobré pro sebe a na své okolí příliš nehledí a občas je k němu velmi bezohledná. Někdy na ní není poznat, jest-li vlastně ví co chce a někdy naopak je příliš jasně vidět, že ví velmi dobře, co chce. K jejímu trestu ještě namítli, že uvažovali jestli její dlouhodobé pobyty v chatě neměly přímý vztah k trestné činnosti, ale nic se o tom nedozvěděli, protože ona sama o tom nikdy nemluví. Ptal jsem se, jestli PRÁŠEK zná nějaké její známé, kteří by za ní jezdili, nebo se kterými se stýká. Uvedl, že je těžko říci, že ona sama by měla nějaké známé, většinou jde o lidi, kteří znali jejího manžela a proto se znají. Ale vlastní přátele skutečně, prakticky v Praze nemá. Má pouze někoho v Dejvicích a z poslední doby ví, že chce se svým budoucím chotěm vyměnit byt.

Str. 123
Dr. KAVALÍR byl z města zvyklý na společnost a měl velmi rád sport, snažil se mezi občany města najít nějaké své přátele. Přitom se seznámil se švagrem PRÁŠKA, který v Plánici pracoval jako berní tajemník a zároveň s jeho manželkou. Oba byli příznivci sportu a tak většinu volného času trávil dr. KAVALÍR v rodině příbuzných PRÁŠKA. Toto se událo krátce po r. 1930? V Plánici byl dr. KAVALÍR jen asi 2 roky a potom přešel do Prahy. Zde se stal jeho styk s rodinou Práškových, velmi pravidelný. Např. téměř každou neděli na podzim a v zimě chodili do divadel nebo na koncerty a po ukončení programu chodívali do Akademické kavárny nebo jiného podniku. S nimi také v tu dobu chodil pravidelně ing. arch. František SVOBODA /dnes pracuje v Energoprojektu/, který byl vlastníkem auta, kterým podnikali společné výlety po celé republice. V letních měsících celá tato společnost pořádala výlety do okolí Prahy, hlavně Brdy, jinak společně podnikli některé velké dovolené, např. na celé Slovensko, nebo byli až na Podkarpatské Ukrajině a dr. KAVALÍR se SVOBODOU byli dokonce až u moře.

Při nějaké příležitosti se také Práškovi seznámili s matkou dr. KAVALÍRA. Dr. KAVALÍR byl svým založením samotář, člověk, který velmi těžko hledal přátele, ale když někoho našel, byl mu skutečně výborným přítelem. K jeho charakteristice patří i ta skutečnost, že vzhledem ke své povaze neměl štěstí u žen. Z těchto důvodů a nakonec i skutečně z hlubokého přátelství vzniklo společné rozhodnutí postavit v r.1938 společně chatu u Hostomic. Po jejím dokončení, jezdili pravidelně každou sobotu a neděli do chaty a jejich přátelství bylo bez jediného kazu i v době, okupace, kdy v okolí chaty byly komplikované poměry, neboť v pensionu bydleli němečtí vojáci a celé polesí, které dříve bylo pronajato továrníkovi ČÁPOVI, bylo v rukou Němce, o kterém se tvrdilo, že je pražským katem.

Vzájemný vztah byl dobrý až do r. 1948, kdy se projevily první problémy v souvislosti se seznámením dr. KAVALÍRA s Naďou M0RÁVKOVOU. Toto souviselo se skutečností, že Dr. KAVALÍR sám byl velmi nadšený a horlivý Sokol, což měl po otci, který byl snad jedním ze zakládajících členů Sokola. V té době byl totiž dr. KAVALÍR účasten na přípravách Všesokolského sletu a přitom se setkal s otcem Nadi, který byl vysokým sokolským činovníkem v Hradci Králové. Tam se také seznámil s Naďou. Její otec byl známým soudním úředníkem - velmi důležitým v Hradci Králové a o její matce bylo známo, že se jedná o měšťačku.

Práškoví se s Naďou seznámili při příležitosti její návštěvy na chatě, kam ji přivezl dr. KAVALÍR představit s jejich souhlasem. Potom již přátelství ztrácelo na síle, neboť dr. KAVALÍR jezdil často do Hradce Králové. Po sňatku bydleli KAVALÍROVI na Pankráci a maminka dr. KAVALÍRA se přestěhovala do domu pro osamělé zeny, které byly staveny v Dejvicích pod patronací poslankyně PLAMÍNKOVÉ. Tam bydlí dosud. Jejich manželství, podle všech náznaků nebylo příliš šťastné. Dr. KAVALÍR zřejmě vlivem své ženy silně omezil své přátelské styky. Ještě před rokem 1955 se u něho začaly projevovat známky nemoci /vynechávání paměti atd./. Byl léčen v Krči, kde také v nemocnici slavil své 50té narozeniny, již bez přátel, kteří mu pouze poslali blahopřání. Když se jeho stav zhoršil, byl převezen do vojenské nemocnice, kde byl operován prof. KUNCEM, ale týden po operaci zemřel. Po jeho smrti Naďa pracovala v Klimentské jako administrativní sestra a později začala na radu nějaké sousedky z domu pracovat jako sestra ve Státních lázních, nejprve v Mariánských lázních, pak v Karlových Varech, odkud pocházely nedobré zprávy o její pověsti /v jejím bytě se snad dlouho svítilo po nocích, časté návštěvy atd./, a pak začala pracovat na plicním oddělení kliniky v Ostrově u Karlových Varů, kde snad byla také zatčena. Po návratu z vězeni mela zájem o znovuzískání vdovského důchodu po manželovi, který jí byl nakonec přiznán asi ve výši kolem 400.-Kčs. Tyto věci brala v poslední době v úvahu při řešení problému, jestli má se svým partnerem žít legálně jako družka nebo jako manželka. Nyní však mluví o tom, že se bude vdávat a mají snad již povolenou výměnu bytu.

Str. 126 – 15.října 1956
Třídní původ jmenované nebyl konkrétně zjištěn, neboť poznatky v tomto směru získané se rozcházejí a nebylo možno je ověřit. V průběhu šetřeni jedněm obyvatelům je známo, že je dcera lékaře, jiným jako dcera advokáta. Rozhodně však vyrůstala v burž. prostředí, finančně velmi dobře zajištěných rodičů, jelikož se toto zjevně odráželo na celém jejím charakteru. Jmenovaná má ještě bratra v Praze však není znám. Do Prahy se přistěhovala v roce 1943 ze Slezského předměstí Hradce Králové č. 443, kde bydleli její rodiče. V době okupace studovala na gymn. v Praze, odkud přešla do školy zdravotní a sociální péče. V této době bydlela v ubytovně shora uvedené školy. Pro žáky této ubytovny platil přísný domovní řád, který ona často narušovala tím, že se do ubytovny vracela v pozdních hodinách nočních, jelikož vyhledávala zábavy a pánskou společnost. V kolektivu nebyla oblíbena pro své povýšené chování, nad ostatní se nadřazovala. Proto byla z ubytovny propuštěna a pak vyměnila několik krátkých bydlišť v Praze jako podnájemnice. Mezitím, přesto že byla v Praze stále hlášena, často delší dobu se zdržovala u rodičů v Hradci Králové. 

Str. 126
Její chování a vystupování bylo vůči ostatním obyvatelům nejen povýšené a nadřazené, ale považovala by se za poníženou, kdyby s někým promluvila. Všech obyvatel se stranila. Zakládala si na titulu svého manžela a nechala se oslovovat "milostivá paní doktorová", na což si potrpěla, při čemž nezapomněla nikdy poznamenat, že má vyšší školní vzdělání. Dále se po charakterové stránce jevila jako energická, průbojná žena, svým vlivem manžela plně převládala, při čemž ho ještě podceňovala. Manžel byl o 18 let starší a podle názorů obyvatel se za něj provdala pouze z důvodů manželova titulu a jeho dobrých příjmů. Na veřejnosti se pak za něj styděla, jelikož nikdy nebyla viděna na ulici a pod. v jeho společnosti a do společnosti chodila vždy sama. Chodila velmi elegantně oblékána, což bylo na úkor manžela, který chodil v ošumělých šatech. Z důvodů výše uvedených jmenovaná v bydlišti nepožívala dobrou pověst.

M a n ž e l :
JUDr. K a v a l í r, nar, 6.6.1905 Praha, národnosti české, čsl.státní příslušnosti, zemřel 8.2.1955

Str. 127
Byl zaměstnán jako soudce u Krajské soudu v Praze. Byl členem KSČ. Členských schůzí a akcí stranou v bydlišti pořádaných se zúčastňoval a na schůzích uplatňoval hodnotné diskusní příspěvky. V místní org. byl členem výboru a projevoval se jako agilní člen strany. Jeho poměr k lid. dem. zřízení byl naprosto kladný. Byl to prostý lidový člověk u soudruhů v bydlišti byl oblíben. Avšak po uzavření sňatku s proš. pozvolna začal ve své politické činnosti ochabovat a ke konci pak se stranil i styku se soudruhy. Ostatním členům strany však bylo v té době dobře známo, že tato změna v jeho politickém životě je zapříčiněna jeho manželkou a tuto jak po politické tak i charakterové stránce dobře znali.

Matka proš.:

B o ž e n a, roz. Mikulová, národnosti české, čsl.státní příslušnosti, vdova, bytem ve vlastní vile v Hr.Králové.

Pokud se týká styků prošetřované, v bydlišti s místními obyvateli: byl vždy styk omezen. Pokud byla svobodná, jezdila do Luka pod Medníkem do chaty nezjištěného majitele. Tam se seznámila se svým manželem, který tam též vlastnil chatu. Po provdání pak jezdila do chaty manžela, ale většinou sama. Zde se scházela s neznámou společností. V bydlišti pak udržovala důvěrný styk s

B e y r o v á Miluše, roz. Jínová, nar. 27.2.1925 Praha, národnosti české, čsl.státní příslušnosti, vdaná, bytem Praha 14, ul. 1.listopadu 6.

S touto se prošetřovaná zná z doby studií na lékařské fak. Beyrová rovněž lékařství nedostudovala. Je bez politické příslušnosti, ani se nikterak neprojevuje. V současné době, kdy byt proš, je většinou neobydlen, do tohoto bytu v nepravidelnou dobu jak denní i noční chodí neznámé návštěvy, jsou to muži i ženy ve věku 40 let. Jmenovitě je nikdo nezná. Jiných styků nebylo zjištěno.

Na proš. byla dne 21.9.1953 prov. ust. A-7415/5021-53 pro HS-Stb, odb. 2. odd.1/a, ref. Mach.

Zpráva byla získána od 2 dův.


Náčelník 2.oddělení :                                                               Náčelník odboru :

npor. G r á b n e r  v.r.                                                              kpt. H l a v n i č k a  v.r.




