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Dětství a dospívání
Blízkost zámku si přímo říkala 
o to, zeptat se, zda pan Veverka 
znal hraběte Colloredo-Mans-
felda. S úsměvem si zavzpomí-
nal: „Otec byl strojník a na pile 
Na Švabíně, kde brousil pily 
a opravoval katry na řezání. Sta-
rý pan hrabě Jeroným Colloredo 
-Mansfeld chodil na procházku 
se dvěma psíky. Měl tu rasu, co 

byli do půl těla nazí. Pak si sedl 
u táty na lavičku a bavil se s ním. 
On byl hodný člověk a nic ze sebe 
nedělal. My, jako děti jsme nosily 
tátovi jídlo, a tam jsem se s pa-
nem hrabětem setkal. On už si mě 
pak pamatoval, a když mě potkal 
v parku, já ho pozdravil, a on se, 
se svým typickým „r“, zeptal: Ty 
jsi Veverka, viď? A vždycky mi 
dal nějakou korunu na cukroví. 
Mladé jsem také vídal, jak tady 
jezdili s bugatkou. Mladému hra-
běti by teď bylo, kdyby byl živ asi 
95 let. On byl starší než já. My 
jsme bydleli v takzvané Vodárně 
a s dětmi ze zámku jsme se setká-
vali jen ve škole, protože jsme to 
měli na zámek daleko.“
V době dospívání kamarádil 
nejvíce s Vláďou Matouškem 
a Františkem Nepeřeným. Cho-
dili na výlety, Na Drahách kopali 
s míčem a také cvičili v Sokole.  
„Bylo nám asi 15, 16 let, když 
15. března v roce 1939 přijeli 
do Zbirohu první němečtí vojáci. 
Dodnes si vzpomínám, že ten den 
byl ošklivý po všech stránkách. 
Nejen tím, co se stalo, ale také 

sněhem a plískanicí. Vojáci byli 
promrzlí a mokří. Byli jsme tehdy 
s kamarády na náměstí a nebudu 
zastírat, že jsme brečeli vzteky 
a lítostí,“ vzpomínal na zlomový 
okamžik, který stál na začátku 
jeho pohnutého životního osudu, 
Viktor Veverka. 
V roce 1939 se učil ve Strojír-
ně Hopfengärtner v Holoubko-
vě strojním zámečníkem. Jak 
nám řekl, jeho kamarád Vláďa 

Matoušek se ve stejné době učil 
ve Zbirovii a později studoval 
Průmyslovou školu strojnickou 
v Plzni. František Nepeřený byl 
o rok mladší a začal studovat 
v Rokycanech na gymnáziu. 
Všichni tři chodili cvičit do Soko-
la, i v době, kdy už byl zakázané. 
„Cvičili jsme branné hry, scházeli 
se i mimo cvičení a za zamčený-
mi dveřmi nás učili Jarda Šmíd 
a Václav Matoušek zacházet se 
zbraněmi,“ řekl Viktor Veverka 
s tím, že poručíka Šmída pozdě-
ji zatklo gestapo a byl popraven. 
V roce 1943 došlo v okolí Zbi-
rohu k velkému zatýkání. V té 
době Viktor Veverka jezdil kaž-
dý den vlakem do Holoubkova, 
kde pracoval ve strojírnách. Jeho 
kamarádi také jezdili do práce: 
František Nepeřený do Hrádku 
do železáren, Vláďa Matoušek 
do Plzně, kde byl nasazen v or-
ganizaci Technische Nothilfe. 
V Hrádku působil František Ra-
cesberger, který organizoval od-
bojovou skupinu. Získal ke spolu-
práci Františka Nepeřeného a dal 
mu za úkol, aby získal další lidi. 

„S Vláďou Matouškem jsme byli 
první, kteří souhlasili. Dostávali 
jsme ilegální tiskoviny, které jsme 
četli a dávali číst dalším kamará-
dům, vybírali jsme také příspěvky 
na rodiny uvězněných mužů. Ro-
diče o tom samozřejmě nevěděli. 
My jsme sice věděli, že děláme 
něco zakázaného a nebezpečné-
ho, ale nebáli jsme se. Já jsem byl 
na Němce strašně naštvaný, jak 
se tady všude roztahovali,“ řekl 

Viktor Veverka. Strach neměl, ani 
když 20. ledna v roce 1944 za-
tklo gestapo Františka Racesber-
gra a Josefa Slabého z Rokycan 
a o den později na nádraží ve Zbi-

rohu Františka Nepeřeného. „Pro 
mne tentýž den v noci přišli zbi-
rožští četníci a na příkaz gestapa 
mě zatkli a uvěznili ve zbirož-
ském vězení. Žalářníkem tam byl 
pan Švarc, který mě druhý den 
přinesl oběd z restaurace Na rad-
nici. Její majitel pan Přibík byl 
příznivec zbirožského fotbalu 
a poslal mi ho.“ 

První zkušenosti 
z vězení

Pan Veverka si pamatuje všechno, 
včetně jmen a dat, a tak bez prů-
tahů pokračuje ve vyprávění dál. 
„Odpoledne si pro mne přijelo ge-
stapo z Plzně. Postavili mě ke zdi, 
kde mě nechali asi hodinu, pak 
jsem uslyšel kroky, otočil jsem 
se a dostal facku s doporučením, 
abych čuměl do zdi. Po dlouhé 
době mě odvedli ke gestapákovi 
Pittermannovi. Ten patřil mezi 
nejbrutálnější stvůry v Plzni. 
V místnosti byl sám. Zeptal se 
mě, zda umím německy a já to 
zapřel a řekl, že ne. Začal se shá-
nět po tlumočnici a zatím si vztek 
vyléval na mně. Otevřel dveře 

Třikrát blízko smrti
Od německé okupace Československa v roce 1939 uplynulo dlouhých 73 let, což je téměř průměrná délka jednoho lid-
ského života. Tím je dáno, že čím dál víc ubývá pamětníků této události i roků následujících - včetně odboje, zatýkání, 
poprav a dalších mezníků v lidských osudech. Jedním z pamětníků, který nebyl jen pouhým pozorovatelem, ale přímo 
účastníkem dramatických událostí, je Viktor Veverka ze Zbirohu. Seznámil mě s ním Petr Zemánek, který spolupracuje 
se společností Paměť národa, která shromažďuje vzpomínky pamětníků a dokumentů na pohnuté události ve 20. století.  
Pana Veverku jsme navštívili v rodinném domku, kde bydlí u svého syna. Dům se nachází v hezké lokalitě nedaleko zbi-
rožského zámku a z bytu manželů Veverkových je krásný výhled na Brdy.

n Viktor Veverka v dresu fotbalového oddílu S.K. Zbiroh. Na fotkách gestapa, kte-
ré vznikly po jeho zatčení, je vidět, jak byl mladý..

n Viktor Veverka tráví stáří v rodinném domku u syna. Rád sedá v křesle 
v obývacího pokoje, odkud  je krásný výhled na panorama Brd.
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do vedlejší místnosti a já na pod-
laze viděl zkrvaveného muže, nad 
kterým stál s důtkami v ruce praž-
ský gestapák Fleischer. Dobře mi 
při tom pohledu nebylo,“ přiznal 
pan Veverka.
Tlumočnice, která po delší době 
přišla, se podle pana Veverky jme-
novala Zita. Od gestapáka dostala 
strašně vynadáno a on pak vztekle 
prásknul dveřmi a odešel. Viktor 
Veverka ji politoval a ona se ho 
obratem zeptala, jak se jmenuje. 
Hned  odhadla, že je komplicem 
Františka Nepeřeného a rychle 
mu přečetla celou jeho výpověď. 
„Tak mě zachránila od velkého 
výprasku a trestu. Vypovídal jsem 
jen to, co řekl Franta. Pak mě dali 
do cely k Arnoštu Šmídovi, kvůli 
kterému bylo hodně lidí zatčeno. 
On však byl plný optimismu, že 
v květnu bude konec války a pů-
jdeme domů. Než mě po týdnu 
převezli na Bory, byl jsem na dva 
dny na cele s bývalým ministrem 
zahraničí Kamilem Kroftou. Byl 
to vysoký šedovlasý pán, velmi 
vzdělaný, který mě dal i pár dob-
rých rad. Bohužel sám zemřel 
na následky věznění brzy po vál-
ce. Na Borech jsem byl na cele 
s Vaškem Šachem z Rokycan. 
Zhotovili jsme si z lepenky z kra-
bice šachy, pomalovali je omítkou 
ze zdi a krátili si ten dlouhý čas.“

S kamarády se setkal 
na Pankráci

Další kapitola vězně Viktora 
Veverky se odehrávala v Praze 
na Pankráci, kam byl odvezen 23. 
března. Zde se setkal se svými ka-
marády Františkem Nepeřeným 
a Vláďou Matouškem i s Fran-
tiškem Racesbergrem  a Josefem 
Slabým. Všichni se museli svléci 
do naha a osprchovat se ve va-
řící vodě. Na utření dostalo šest 
mužů jedno prostěradlo, takže 

se vlastně nikdo neutřel a všich-
ni byli mokří. Pak je vyhnali 
na studenou chodbu. Další den 
čekal vězně transport přes Tere-
zín do Drážďan. Václav Vever-
ka dodnes vzpomíná na krutost 
a zlomyslnost vojáků SS, kteří 
vězně nepustili ani na záchod. 
Jemu se také chtělo, ale vydržel to 
12 hodin až do Drážďan, ale tam 
jeho utrpení neskončilo, protože 
je zavřeli do nějakého sklepení 
a další hodinu musel stát u zdi. 
Říká, že takovou bolest, jakou 

zažil, by nikomu nepřál. Z Dráž-
ďan je transportovali do Budyší-
na (Bautzenu). Káznice zde byla 
čistá a jídlo podle vzpomínek 
Viktora Veverky taky ušlo. Kaž-
dého dali na samotku, kde musel 
pracovat. „Já jsem lisoval plátěné 
knoflíky, musel jsem jich udělat 
asi 600 denně. Proti mé cele měl 
celu Vláďa Matoušek, tak jsme 
se viděli vždycky při vydávání 
jídla. Jednou v noci mě probudilo 
světlo. Navštívil mě jeden dozor-
ce, mluvil lužickosrbsky a já mu 
docela dobře rozuměl. Mimo jiné 
mi řekl, že je zde také internován 
Ernst Thälmann. Jednou jsem ho 
viděl při procházce po vězeňském 
dvoře,“ sdělil Viktor Veverka.

Ani v Budyšíně nezůstal dlouho, 
pouze asi měsíc, pak ho čekal 
transport do Drážďan. Jak nám 
řekl, poprvé vězně převáželi nor-
málním vlakem a místo SSmanů je 
doprovázeli příslušníci Schutzpo-
lizei. K vězňům se chovali slušně 
a dokonce jim vykali. Mezi věz-
ni byl i fotbalový internacionál 
Josef Bedrníček, který hrával 
za Viktorii Plzeň. „Když jsem to 
řekl jednomu z policajtů, hned 
se k němu hlásil, že si ho pama-
tuje, když hrál proti jeho bratrovi 
Lechnerovi, který hrál za Němec-
ko. Všichni policajti nám rozdali 
své svačiny a až do Drážďan si 
s námi povídali o fotbale. Ve věz-
nici Matylda v Drážďanech jsme 
byli s Vláďou na oddělení 6, od-
kud se chodilo na venkovní práce, 

ale nás se to netýkalo, protože nás 
za dva dny přeložili na oddělení 
4. Tam sloužili dlouholetí dozor-
ci ne SSmani. Zvláště si pamatuji 
na dva z nich. Jednomu jsme ří-
kali Drsňák, protože hodně křičel, 
ale neublížil. Druhému jsme říkali 
Lízinka, protože z našich balíčků 
z domova si ponechával sladkos-
ti. Na Matyldě byla velmi dobře 
organizovaná ilegální samosprá-
va vězňů, v jejímž čele stál zná-
mý pražský neurolog Vladimír 
Haškovec. Díky ní jsme mohli 
domů posílat dopisy o tom, jak 
se máme,“ podělil se o další část 
svých vzpomínek bývalý vězeň.

Náhoda mu 
zachránila život

Ve sklepení Matyldy měla dílny 
firma Elbtallwerk. Viktor Vever-
ka zde pracoval na brusce a jeho 
kamarád Vláďa Matoušek na sou-
struhu. Vrchní mistr s nimi byl 
velmi spokojen a slíbil jim, že 
až budou mít po soudu, vyžádá 
si je, aby tam mohli zůstat. To 

se jim ale nesplnilo. Soud měli 
13. července 1944. Vzhledem 
k jejich mládí je odsoudili na 3 
roky do káznice a hned po soudu 
byli naloženi do „antonu“ a od-
vezeni. Setkali se s Františkem 
Nepeřeným, který byl odsouzen 
k smrti, ale pak jako mladistvý 
a na základě dobrozdání několika 
zbirožských Němců dostal milost. 
Z radosti nad setkáním se rozpla-
kali. To ještě netušili, že tím, jak 
se nemohli vrátit na Matyldu, si 
vlastně zachránili život. „To bylo 
tak: V srpnu v roce 1944 provedli 
spojenci velký nálet na Drážďany, 
které byly z velké části zničeny. 
Věznice Matylda dostala plný 
zásah a vyhořela. Na našem od-
dělení 4 zahynula většina vězňů 
včetně bachaře Drsňáka, který tak 

dlouho pomáhal zachraňovat věz-
ně, až tam sám zůstal. Po válce 
jsem se sešel s docentem Vladi-
mírem Haškovcem, který se jako 
jeden z mála zachránil. I tak byl 
jeho osud neradostný. V pade-
sátých letech byl jako osobní lé-
kař Klementa Gottwalda zatčen 
a v politickém procesu odsouzen 
na 13 let. Obvinili ho, že se po-
dílel na Gottwaldově smrti. Po le-
tech byl rehabilitován, ale mohl 
už dělat jen podřadnou práci, 
i když to byl jeden z nejlepších 
neurologů v republice,“ trochu 
ve vzpomínkách odbočil Viktor 
Veverka. 

Těžká práce 
v podzemí

Z Drážďan je přes Litoměřice 
odvezli do Chebu, kde je večer 
převáděli přes město do věznice. 
Místní lidé na ně plivali a nadáva-
li jim do českých psů a českých 
sviní. V Chebu vězni jen přeno-
covali, ale dodnes Viktor Vever-
ka vzpomíná na to, jak na ně ze 

n V bavorském Bambergu pracoval Viktor Veverka v podzemní továrně firmy 
Bosch.

n Povzbuzující vzkazy od blízkých dodávali vězněnému mladíkovi odvahu 
a také jistotu, že na něj doma vzpomínají.

n Vladimír Matoušek jako student 
Průmyslové školy strojnické v Plzni.
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stropu padali štěnice a ráno byli 
pokousaní do krve. Ráno dostali 
k snídani krajíček chleba, troš-
ku marmelády a černou bryndu, 
a pak je dovezli do města Hof. 
Také zde byli jen jeden den a od-
vezli je do města Ebrach do káz-
nice, která byla v bývalém klášte-
ře. Tady byli kamarádi rozděleni. 
Františka Nepeřeného přidělili 

na práci do prádelny, Vláďa Ma-
toušek pracoval na zahradě a Vik-
tora Veverku poslali na odvšivení. 
Ostříhali ho, vykoupali a namaza-
li mastí a zavřeli do cely, kde bylo 
asi deset stejně postižených mužů. 
Podle pana Veverky tam byli dok-
toři, inženýři, redaktor a dokonce 
ministr národní obrany Machník. 
Ten prý se stále modlil. Po týd-
nu v karanténě odvedli Viktora 
Veverku do velké místnosti, kde 
bylo 100 vězňů. Tam se seznámil 
s mistrem světa ve cvičení na bra-
dlech Josefem Effenbergerem, 
který se po válce stal náčelníkem 
letectva na ministerstvu národní 

obrany. Pan Veverka byl zařazen 
do venkovního pracovního ko-
manda asi 3 kilometry od Ebrachu, 
kde v podzemí kopce byla míchár-
na leteckého benzínu a olejů. Pra-
coval s mnoha dalšími vězni krum-
páčem a lopatou na úpravě terénu 
kolem obrovských nádrží o obsahu 
200 tisíc litrů. Pracovali tam také 

ruští a polští zajatci. Odtud si pan 
Veverka odnesl jen špatné vzpo-
mínky. Nejen na bachaře, který 
měl přezdívku Šedý vlk, byl hrubý 
a vězně bil, ale také na nelidské 
podmínky. Vězni pracovali za kaž-
dého počasí a do káznice se vraceli 
mokří a zablácení. Oblečení neby-
lo kde usušit, a tak si ho zase ráno 
museli mokré obléci. Naštěstí zde 

nepracoval dlouho. Pobočný zá-
vod firmy Bosch v Bamberku po-
třeboval vyučené řemeslníky, pro-
tože všichni Němci, kteří zde dosud 
pracovali, museli na frontu. Viktor 
Veverka se u přijímací zkoušky 
opět sešel s Vláďou Matouškem. 
Oba byli přijati. V Bambergu bylo 
v té době asi 1200 vězňů a kamará-
di se tam setkali i s některými lidmi 
ze Zbirohu.

Záchrana života 
díky transportu

„Odjezdem do Bambergu jsem si 
podruhé zachránil život. Míchárnu 
benzínu zasáhly bomby z americ-
kých letadel a všichni tam zahy-
nuli,“ konstatoval Viktor Veverka, 
který se dostal na práci do pod-
zemí Volského vrchu v Bamber-
gu. Bývaly zde rozsáhlé sklepy 
na víno, některé byly až 30 metrů 
hluboko. Místo vinných sudů sem 
byly dopraveny obráběcí stroje. 
Oba kamarádi zde pracovali. Je-
den na brusce, druhý na soustru-
hu. Do práce chodili ráno v půl 
šesté přes město, asi dva  kilome-
try. Byli obuti do dřeváků, které 
dělaly velký rámus, a obyvatelé 
jim z oken nadávali. Příděl jídla 
ve věznici byl nedostačující, a aby 
vůbec vězni mohli pracovat, dá-
vala jim firma Bosch talíř husté 
polévky a 10 dekagramů chleba. 
Viktoru Veverkovi pomáhal pře-
žít německý rolník Hans. Každý 
den po dva měsíce mu nosil kra-
jíc chleba namazaný sádlem, a on 
se dělil s kamarádem Vláďou. 
„Vedle naší dílny byla větší, kde 

pracovala zavlečená ruská a ukra-
jinská děvčata. Byla ubytovaná 
v lágru, ale po práci měla volný 
pobyt. Navázali jsme s nimi kon-
takt a ony nám pomáhaly posílat 
domů dopisy. Jméno jedné z dívek 
si pamatuji dodnes. Jmenovala se 
Jana Oliševská a byla z Kamence 
Podolského na Ukrajině. Ta byla 
velmi obětavá.“  

První nálet 
na Bamberg

Tak se vězni dočkali i Vánoc 
v roce 1944. Firma jim nadělila 
každému 5 cigaret. „Dali jsme je 

s Vláďou bývalému mistru světa 
v nářaďovém tělocviku Josefu Ča-
dovi. Jen kuřák ví, co to znamená, 
když má najednou opravdovou 
cigaretu namísto v papíru zaba-
lené travní směsi ze slamníku. 
Josef Čada plakal radostí a roz-
dělil se s těmi, kteří nic neměli. 
Dlouho do noci jsme si povídali. 
Bylo nás tam asi 90, Češi, Slová-
ci, Francouzi Angličané a Němci. 
Rozveselil jsem se tak, že jsem 
parodoval Adolfa Hitlera. O půl-
noci jsme zpívali hymnu a všichni 
jsme měli slzy v očích.“ Takových 
hezkých zážitků Viktor Veverka 
moc neměl. Hned ten další, o kte-
rém vyprávěl, byl o prvním náletu 
na Bamberg, k němuž došlo asi 
v polovině března. Všichni muse-
li zůstat zavřeni a bomby se jim 
naštěstí vyhnuly. Jedna však do-
padla do šachty podzemních dílen 
a vyřadila je z provozu. Do práce 
již nikdo nechodil, ale pana Ve-
verku vybrali do dvanáctičlenné-
ho komanda na práci do hlavního 
závodu. Pracovali tam jen dva 
Češi. Do práce je vodil bachař. 
Po cestě viděli, jak je město poni-
čené palbou a kolem byly mrtvoly 
zabitých civilistů i vojáků. V zá-
vodě je hlídal SSman a celkem si 
jich nevšímal, jen někdy je pobídl 
k práci nebo je napomenul, aby 
byli zticha, zvlášť když si začali 

n Viktor Veverka ve vojenské unifor-
mě z období po válce. 

n Káznice v bývalém klášteru v Ebrachu.

n František Nepeřený ve vojenském.

n Sdělení rodičům o zadržení syna podepisoval s německou důkladností 
vězeň sám.
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více povídat. Oni si občas neod-
pustili poznámky na jeho adresu. 
Jednou, když na konci směny čistili 
stroje, k nim přišel a klidně se jich 
ptal, jestli už jsou hotovi. Samozřej-
mě německy. Ale pak najednou ryzí 
češtinou spustil, že už je dva týdny 
poslouchá, a tak aby se netěšili, že 
se domů vrátí živí. Potom přiložil 
Viktoru Veverkovi pistoli k spánku 
s tím, že stačí zmáčknout. Postra-
šili ho blížícím se koncem války 
a on jim pak prozradil, že pochází 
z Chebu, sloužil v československé 
armádě, a že je nechtěl zabít. Fakt 
je, že pak už se jich nevšímal, ale 
také ani neměl čas, protože koman-
do za tři dny zrušili. Američané byli 
pouhých 50 kilometrů od Bamber-
gu. Brzy do města pronikly tanky 
a za nimi šla pěchota. Pan Veverka 

vzpomíná: „Když jsme z oken za-
hlédli první americké vojáky, začali 
jsme na ně volat. Nikdy nezapo-
menu, jak se jich asi pět přeplavilo 
přes Frankův kanál, který byl pří-
mo u věznice. Házeli nám cigarety 
a čokoládu a chtěli zazpívat Škoda 
lásky.“

Náhoda opět 
v roli zachránkyně

Asi týden před obsazením města 
americkými vojáky bylo z věz-

nice evakuováno asi 800 lidí. 
Do transportu byli původně za-
psáni i oba kamarádi, Viktor Ve-
verka i Vláďa Matoušek, proto 
si všechno připravili k odchodu, 
ale když došlo k vyvolávání jmen 
k nástupu do transportu, jejich 
jména nezazněla. Mrzelo je to, ale 
pak se dozvěděli, že dvě třetiny 
vězňů z transportu byly povraž-
děny. Náhoda jim opět zachránila 
život. Asi týden po osvobození 
věznice přišel kapitán americké 
armády, který mluvil česky a zjiš-
ťoval, kdo je ze západních Čech. 
Potom vybral 25 mladších mužů, 
mezi nimi i Viktora Veverku 
a Vláďu Matouška. Předposlední 
dubnový den v roce 1945 v 18 ho-
din je odvedl k nákladnímu autu 
s plachtou, do kterého nastoupili. 

Společně asi s třemi stovkami vo-
jáků odjeli do Chebu, kam přijeli 
30. dubna v 10 hodin dopoledne. 
Vojáci byli vybráni, aby dohlíželi 
na dodržování pořádku na území, 
které osvobodili Američané. 
Pan Veverka vyprávěl: „Dostali 
jsme pušky, uniformy z němec-
kého skladu, na které jsme si 
našili československé vlaječky 
a vykonávali jsme strážní službu. 
Hlídali jsme sklady před rabová-
ním a zajišťovali všechen majetek 
pro republiku. Zabavili jsme auta, 
autobusy i motorky a odvezli je 
na dvůr kasáren. Autobusy jez-
dily do Německa pro další vězně 
a převážely je do Plzně. Hlídali 
jsme pracovní skupiny Němců 
a pomáhali vojákům při práci 
v kuchyni. Při škrábání brambor 
jsme rádi poslouchali o bitvách, 
kterých se zúčastnili, například 
o bitvě u Tobruku v Africe.  Jed-
nou jsem při pochůzce vešel 

do jednoho domu, kde jsem uvi-
děl dva muže, jak pálí v kamnech 
nějaké listiny. Zavolal jsem hlíd-
ku a ta je zajistila. Později jsem 
dostal pochvalu, protože to byl 
prokurátor, který měl na svědomí 
mnoho lidí a se svým úředníkem 
chtěl zahladit stopy.“

Konečně návrat 
domů

Každý den přijížděli do Chebu 
další vězni, kteří pak pokračovali 
dál do svých domovů. Jednou se 

tak kamarádi setkali s lidmi ze 
Zbirožska, mezi nimiž byl také 
otec Vládi Matouška. Byli zatče-
ni v dubnu v roce 1944 a vězněni 
v Německu ve Waldheimu. Pro-
tože pokračovali hned do Zbi-
roha, mohli vyřídit, že mladíci 
jsou živí a daří se jim obstojně. 
Revoluční garda z Plzně přijela 
do Chebu 29. května 1945. Pan 
Veverka na ni nemá dobré vzpo-
mínky, protože její členové hned 
zabírali motorky, auta a různé jiné 
věci, které bývalí vězni nashro-
máždili pro republiku. 

Návrat domů se konal 30. květ-
na. Vlak vyjel z Plzně na Pra-
hu a měl stavět jen v Berouně. 
„Přemluvil jsem průvodčího, dal 
mu nějaké doutníky, které jsem 
měl, a vlak zastavil mimořádně 
ve Zbirohu. Před nádražím na nás 
čekali kamarádi, kteří nás dovezli 
na náměstí do Zbirohu. Tady nás 
přivítali rodiče a velká skupina 
obyvatel. Bylo to krásné přivítání 
a hlavně: Byli jsme doma,“ do-
končil vyprávění Viktor Veverka. 
Po válce se vrátil do továrny, kde 
pracoval jako strojní zámečník, 
pak si udělal nižší průmyslovou 

školu a dostal se do kanceláře. 
Později si udělal ještě nástavbu 
a skončil jako technik ve Zbiro-
vii. Zapojil se do práce ve Sva-
zu protifašistických bojovníků 
a dosud je ve výboru nástupnic-
ké organizace Svazu bojovníků 
za svobodu. Ze zdravotních dů-
vodů už nemůže jezdit na schůze, 
a tak chodí aspoň na procházky. 
O svém příběhu nikdy nemluvil 
a teprve před deseti lety jej po-
prvé vyprávěl Dagmar Viletové, 
ředitelce zbirožského muzea.  

Jiřina Leitnerová

n Viktor Veverka při besedě s redaktory drážďanského rozhlasu.

n Manželé Viktor a Jaruška Veverkovi při oslavě diamantové svatby.

n Viktor Veverka na fotografii v še-
desátých letech.

n Němcův mlýn pod Třebnuškou, 
kde byl zadržen Arnošt Šmíd. Díky 
jeho výpovědi začalo velké zatýkání 
na Zbirožsku. Mlynář Václav Němec, 
popravený i s rodinou Němci.


