
V sobotu za slune čného jarního po časí si v Borech p řipomenuli 
hrdiny západního vále čného odboje u p říležitosti 70. výro čí 
posledního opera čního výsadku z Velké Británie BAUXITE.  
Hlavním iniciátorem akce byli členové Klubu vojenské historie 
Pěta čty řicítka z Brna a Československá obec legioná řská. 
Spole čně se zástupci obce Bory p řipravili pro pam ětníky, 
příbuzné ú častník ů odboje a pro ve řejnost odpoledne napln ěné 
nevšedními zážitky.  
Od obecního ú řadu se za doprovodu člen ů KVH oble čených do 
původní vojenské výstroje ú častníci p řesunuli do doskokové 
zóny výsadku Bauxite, mezi  Radenicemi a Cyrilovem.  Na míst ě 
byla odhalena pam ětní deska kpt. Pavlu Hromkovi. Tohoto 
slavnostního úkolu se ujal jeho vlastní synovec, za  ú časti 
dalšího velmi vzácného hosta, generála Emila Bo čka.  
 
Kpt. Hromek jako p říslušník čs. armády v zahrani čí byl v noci 
z 22. na 23.3.1945 vysazen z letadla padákem v rámc i operace 
BAUXITE spolu s vojenským materiálem.  
Po vysazení spolupracoval s domácí odbojovou organi zací R-3 a 
navázal spojení s Londýnem.  
Po osvobození z ůstal v armád ě a za své zásluhy byl vyznamenán 
a povýšen na majora d ělost řelectva.  
Zemřel v roce 1977 v zahrani čí.  
Odpoledne se návšt ěvníci akce mohli seznámit s dobovým 
vybavením a fotografiemi na výstav ě p řipravené v zasedací 
místnosti obecního ú řadu. Nechyb ěly odborné komentá ře 
k vystavovaným exponát ům jednotlivých člen ů KVH, kte ří 
s ochotou srde čně zodpovídali dotazy. I místní pam ětníci si 
zavzpomínali na události z vále čných let.  
Mezi vystavenými exponáty jsme mohli vid ět vybavení 
parašutisty, zbran ě, fotografie, medaile, odznaky a mnoho 
dalších zajímavých p ředmět ů pat řících k tehdejší výzbroji a 
výstroji. Za klenot výstavy považuji originály letá ků a 
doklad ů vále čných hrdin ů bojujících za svobodu vlasti. 
Připravena byla také p řednáška historika Vlastislava Janíka a 
promítání dobových dokument ů. 
 
V podve čer se pak na h řbitov ě v Horních Borech, za ú časti 
rodinných p říslušník ů konal pietní akt u hrobu Ji řího Eduarda 
Krej čího, rodáka z Rousm ěrova, který se v roce 1940 v řadách 
československé divize p ři útoku n ěmecké armády zú častnil 
t ěžkých ústupových boj ů na Sein ě a Marn ě. Ti, co ho znali 
osobn ě, na n ěho vzpomínají jako na milého, vst řícného a 
výjime čného člov ěka. J.E.Krej čí po skon čení války pokra čoval 
v Jeruzalém ě ve studiu teologie a v roce 1949 byl vysv ěcen na 
kněze. Tomuto svému povolání se však mohl v ěnovat velmi 
omezeně, mimo jiné i z d ůvodu své ú časti v západním odboji. 
Zemřel v roce 1999 ve Frýdku Místku. Členové KVH uctili jeho 
památku položením kv ětin. „Hrdinové, kte ří si zaslouží naši 
velkou úctu.“ řekl o n ěm člen KVH, Lubomír Hrbá ček. „Bojovali 



za naši zemi a ve vší skromnosti nesli své hrdinstv í dál svým 
životem“ 
  
Obec Bory tuto akci p řivítala jako sou část p řipomenutí 70. 
výro čí ukon čení 2. sv ětové války a rozší ření pov ědomí o 
událostech, které se u nás tehdy staly.   
         Irena Kudílková 


