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Ryze ãeská investiãní spoleãnost 
hledá nemovitosti 

- domy, byty, pozemky ve Va‰í lokalitû. 

www.nwdgroup.cz

Koupíme Va‰i nemovitost
za maximální moÏnou cenu!

2019

➔ Exotika i z Vídnû

➔ LyÏafiské zájezdy

➔ Neváhejte s létem 2019

Partyzánská spojka, stráÏ 
i specialista na „dráty”

Letovice Chlum, Svárov nebo smûrem na jih Noviãí, Kochov, Kladobuby, Drválovice, Vanovice ãi Borotín – byla pfiibliÏná
trasa partyzánské spojky Stanislava Koláfie, kter˘ se letos doÏil krásn˘ch devadesáti let. 

Mezi Vanovicemi a Drválovicemi je
na pokraji lesa na mírném svahu palouk.
Dnes je v˘znamnou turistickou zastáv-
kou, jak pro pû‰í tak pro cyklisty, ktefií
si zde mohou ve stínu posedût a odpoãi-
nout. Jen co by kamenem dohodil, zde
vedla kdysi na úboãí st˘kajících se sva-
hÛ, hluboká polní cesta, psala se léta
1939-1945.  Cesta krytá lesem i bfiehy
skr˘vala partyzány vykopan˘ záchytn˘
bunkr. Mohlo se v nûm skr˘t v jeho
tfiech patrech aÏ 16 osob – uprchl˘ch za-
jatcÛ z nûmeck˘ch lágrÛ, partyzánÛ ãi
jinak pronásledovan˘ch a podezfiel˘ch
‰kÛdcÛ fa‰istického reÏimu, které hleda-
lo a pronásledovalo gestapo. Skr˘‰ byla
kryta svahem s lesními stromy i hloub-
kou cesty. Pfiesto byla pomûrnû rychle
pfiístupná ze silnice, ale i z kontaktních
polí.  

Stanislav Koláfi zde byl partyzánskou
stráÏí, kdyÏ v bunkru byla nutná porada
odbojáfiÛ z okolí. Mohl vûdût jen tolik,
kolik bylo nutné ke splnûní úkolu. Jeho
pfiím˘m spolupracovníkem byl o dva
roky star‰í partyzán Josef Krejãífi. Jinak
se ani doma pfiíli‰ o plánovan˘ch sabo-
táÏních akcích, tfieba na nedaleké ‰achtû
kde pracovali, nehovofiilo, i kdyÏ i táta
Adolf, ale i dûda byli téÏ na „partyzán-

ské stezce” oddílu Jermak. Dal‰í men‰í
bunkr, kter˘ Stanislav kopal, byl jen pár
stovek metrÛ od jeho bydli‰tû.
DÛleÏit˘m dopravním prostfiedkem té

doby bylo kolo, které pomohlo zachrá-
nit nejen materiální vûci, ale i lidi – tfie-
ba rychle dodanou zprávou, kterou pfii-
vezl mladík na kole, a na správné místo.

Anebo pomohlo rychle zmizet ze sabo-
táÏního místa, tfieba pfii niãení telefonic-
kého vedení. Válka si v‰ak vybírala
i daÀ na Ïivotech odbojáfiÛ. Na vzpome-
nutém palouku je pomník s fiadou jejích
obûtí i z jeho bezprostfiední blízkosti. 

Stanislav Koláfi mûl ‰tûstí, pfieÏil. Po
válce nastoupil k armádû a vûnoval jí 
cel˘ aktivní Ïivot. S hodností plukovní-
ka v. v., dnes uÏ jen rád zahrádkafií
a z váleãn˘ch epizod mu zÛstaly jen
vzpomínky. V rodném domku v Chlumu
Ïije s milovanou Milu‰kou. 
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Partyzánská spojka Stanislav Koláfi – plukovník ve v˘sluÏbû více zpráv na
www.listyregionu.cz


