
Městská část Praha-Suchdol

zahájení výstavy

generálmajor Rudolf Pernický
neděle 13. října 2013 od 18 hodin, Alšův kabinetu, 
radnice městské části Praha-Suchdol

Rudolf Pernický byl občanem naší městské části. K uctění jeho činů
a osudů, jež nám připomínají, že o svobodu a demokracii je třeba
stále  usilovat,  připravuje  městská  část  na  Brandejsově  náměstí
pomník a organizujeme řadu doprovodných akcí.

* 1.7. 1915 v Krhové na Valašsku,  † 21.12. 2005 v Praze
za II. světové války bojoval proti nacistům ve Francii a Velké Británii,
v prosinci  1944 byl vysazen v akci  TUNGSTEN na Vysočinu,  kde
organizoval přijímání leteckých zásilek ze zahraničí, od roku 1948 byl
komunisty jedenáct  a půl  roku vězněn,  v roce  2005 obdržel  Řád
Bílého lva I. stupně.

Program vernisáže
 Zahájení, pozdravení hostů - paní Zuzana Krumpholcová
 „Blueberry hill“ - zpěv Liza Denysyuk, klavír Matouš Hejl
 představení projektu „Pomník generálmajorovi Rudolfu 

Pernickému“ - Petr Hejl
 „I'll be seeing you“ - zpěv Liza Denysyuk, klavír Matouš Hejl
 Kdo byl Rudolf Pernický - plk. Dr. Eduard Stehlík
 „Some of these days“ - zpěv Liza Denysyuk, klavír Matouš Hejl
 Ukázky z dokumentárního filmu ČT „Stínoví vojáci - 3. díl“
 Pozdravy hostů
 Závěr - Petr Hejl, Zuzana Krumpholcová

Výstava bude přístupna do konce roku 2013 v pracovní době Úřadu městské části 
po, st: 8.00-17.30, út, čt: 7.00-15.30, pá: 7.00-13.30,
spojení: BUS 107, 147 od metra Dejvická směr Suchdol - stanice Internacionální.



Příprava pomníku a další doprovodné akce

 V roce 2011 jmenovala Rada městské části Praha-Suchdol komisi  na
posouzení  návrhů  na  pomník  generálu  Rudolfu  Pernickému,  které
vypracovali studenti Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských
prof.  Petra  Siegla  na  Akademii  výtvarných  umění  v Praze.  Pro
realizaci pomníku generálu Pernickému komise doporučila stélu citlivě
respektující  tvarosloví  padáku autora  Petra  Laciny,  který  původní
studii  zvětšil  do reálného  měřítka.  Speciální  písmo Tungsten,  kterým
jsou provedeny  nápisy  na  pomníku,  navrhl  Vojtěch  Říha,  student
Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

 21.  prosince 2012  byl  na  Brandejsově  náměstí  při  pietním aktu
u příležitosti  68. výročí zahájení Operace Tungsten a  7. výročí úmrtí
generálmajora  Ing. Rudolfa  Pernického  odhalen základní  kámen  a
představen model pomníku

 městská  část  Praha-Suchdol  vyhlásila  veřejnou  sbírku  na  přípravu
pomníku generálmajorovi Rudolfu Pernickému,  případné příspěvky
je možné poukázat na speciálně založený účet: 3256012359/0800.

 v  sobotu  28.  září  v  rámci  IX.  Suchdolského posvícení, které  jsme
věnovali  vzpomínce  na  generálmajora  Pernického,  se  uskutečnil
charitativní běh a pečení posvíceneckých koláčů.  Výtěžek z této akce
ve výši 21.180 Kč byl věnován na sbírku pro pomník

 ve středu 6.  listopadu od 19  hodin proběhne v  hotelu  Galaxie  na
Suchdolském  náměstí  aukce  uměleckých  děl,  jejíž  výtěžek  bude
věnován na sbírku na přípravu pomníku.

 v  sobotu  21.  prosince  2013  proběhne  na  Brandejsově  náměstí
slavnostní odhalení pomníku



Redaktor  Jindřich  Janoušek  byl  v  písemném  kontaktu  s  generálem
Pernickým během přípravy doposud nevydané publikace "Galerie osobností
Valašského  Meziříčí"  v  roce  1999.  Řádky,  které  mu  Rudolf  Pernický
v červenci  toho roku napsal,  dávají  nahlédnout,  jaký byl  člověk, více než
sebelepší nekrolog: 
"Vážený pane Janoušku, k hodnocení této publikace myslím, že je velmi
užitečná  nejen  pro  školy,  ale  i  pro  různé  instituce  a  organizace  ve
Valašském Meziříčí  a  v  celém  Valašsku.  Vím,  jak  pracné  je  k  různým
příležitostem shromáždit životopisy a údaje o činnosti lidí, které tak budou
v Galerii  zájemcům vždy  přístupné.  Vždyť  tito  lidé  jsou  součástí  obrazu
Valašska, který do značné míry vytvářeli a přispěli tak k jeho mnohostranné
proslulosti, nemluvě o tom, že někteří z nich v nejrůznějších oborech lidské
činnosti dosáhli celostátního významu. A pak - příklady táhnou - což tam
není dostatek vzorů, které jsme v životě hledali a měli? Což nejsme
například dosud pyšní, že do rakouského parlamentu byl za Valašsko
zvolen TGM? Tady jsou myslím kořeny toho, co dnes tolik postrádáme,
znát a vědět, že mám být na co hrdý. Tady jsou kořeny vztahů k národu
a státu a snaze přispět svým dílem k jeho prospěchu a blahu.  Doufám,
že tato publikace k tomu aspoň trochu přispěje. S přáním zdaru a srdečnými
pozdravy Pernický"
První valašské internetové noviny, Leden 2006, http://www.obeliskval.cz

Komise o tobě rozhodla
Přišel  rok  1960,  amnestie  pro  část  politických  vězňů,  a  teď  nastalo
rozhodování,  co  budu  dělat.  Měl  jsem  dobrou  vůli  se  něčemu  naučit,
nějakému řemeslu. Dostat se do nějakého lepšího zaměstnání nebylo pro
mě  vůbec  možné.  Patřil  jsem  bydlištěm  do  Prahy-západ,  bydleli  jsme
tenkrát v Praze-Suchdole. A začal boj s tajemníkem okresního výboru KSČ,
který  mi  řekl:  „Soudruhu,  komise  o  tobě  rozhodla,  že  musíš  pracovat
v cihelně."  Já  na  to:  „Tady  u  nás  se  staví  vysoká  škola  zemědělská,
pracoval bych tam jako pomocník zedníka a chtěl bych se sám vyučit třeba
zedníkem. Je to  kousek od našeho domu a budu se moci  více účastnit
výchovy svého syna." „Heleď, soudruhu, komise o tobě rozhodla, že musíš
jít do Libčic do cihelny, tak konec řečí." 

Když se dnes ohlížím po svém životě, myslím si, že jsem nemohl jednat
jinak. Už Mnichov byl pro mě strašnou osudovou fackou. A taktéž rok 1948.
A kdybych se mohl rozhodovat znovu? Asi bych volil stejně, se všemi
trýzněmi... Byla to trpká cesta, která mě stála mnoho sil, ale nemohl
jsem jinak... Co pro mě znamená vojenská čest? Věrnost vojenské přísaze
a svědomí. 
V létě 2002 zaznamenal Miloš Doležal, Revue Proglas 9/2002

http://www.obeliskval.cz/


I'll Be Seeing You
In all the old familiar places
That this heart of mine embraces
All day and through

In that small cafe
The park across the way
The children's carousel
The chestnut trees, the wishing well

I'll be seeing you
In every lovely summer's day
In everything that's light and gay
I'll always think of you that way

I'll find you in the morning sun
And when the night is new
ll be looking at the moon
But I'll be seeing you

I'll be seeing you
In every lovely summer's day
In everything that's light and gay
I'll always think of you that way

I'll find you in the morning sun
And when the night is new
I'll be looking at the moon
But I'll be seeing you

Oblíbená píseň amerických i britských vojáků, kteří šli do války proti nacismu.

Další informace k přípravě pomníku a doprovodným akcím jsou na webu městské
části: www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky

Děkujeme arch. Šoborovi z Valašského Meziříčí, který poskytl z rodinných alb sester
generálmajora Pernického řadu  neznámých  fotografií, rovněž děkujeme plk. PhDr.
Stehlíkovi, který výstavu připravil, a dále děkujeme Doc. Magdaléně Vovsové, panu
Emilu Rývovi a paní Zuzaně Krumpholcové, kteří přípravu výstavy dokončili.

http://www.praha-suchdol.cz/pomnik_pernicky

