Příběh rodiny Bejblovy
Vlastislav Janík
Jan Bejbl se narodil 26. září 1893 ve Vídni v X. okrese Janu a Františce Bejblovým. Dětství
prožil v obci Babín u Kamenice nad Lipou. Po obecné škole přestoupil na měšťanskou školu.
Po ní absolvoval další vzdělání na pokračovací škole v oboru truhlářském. Vojenskou službu
prodělal v Jindřichově Hradci u 75. pěšího pluku. Po vypuknutí 1. světové války byla jeho
jednotka převelena na ruskou frontu. Zde byl 23. června 1915 u St. Martinu na Dněstru zajat.
Po vzniku československých legií na Rusi se k těmto jednotkám přihlásil. Jeho vzdělání jej
předurčovalo k tomu, že byl zařazen jako sapér. Až 6. února 1920 odjel na lodi Dollar
z Vladivostoku do vlasti.
Po návratu do nově vzniklé vlasti nachází svoji životní partnerku Antonii Chalupovou
narozenou 17. ledna 1893. Narodila se jako manželské dítě Jana Chalupy domkaře z Babína a
jeho manželky Anny, rozené Šimků. S Janem Bejblem vstoupila do stavu manželského 10.
února 1923.
Bejbl se po demobilizaci stává členem policejního sboru. Službu vykonává u Policejního
ředitelství v Bratislavě. Služba v Bratislavě byla pro další osud Jana Bejbla i jeho ženy
Antonie zásadní. Zde se totiž seznámil s Václavem Králem, který v Bratislavě v roce 1929
sloužil u cizinecké policie a s poštovním úředníkem Václavem Růtou. Rodina Bejblova
opouští svůj byt v Bratislavě po rozpadu Československa v roce 1939 a stěhuje se do Plzně.
Samozřejmě se zde znovu setkává i s Václavem Králem. Oba muži se aktivně zapojují do
odbojové činnosti, která se začíná v Plzni po okupaci rozvíjet.
30. prosince roku 1941 se na adrese Václava Krále, Pod Záhorskem 1 objeví dva cizí lidé.
Prokážou se heslem „Adina zdraví Plzeň – 8. březen je dobrý“ a Václav Král přijímá oba
muže do svého bytu. Jedná se o parašutisty Jana Kubiše a Josefa Gabčíka z operace
ANTHROPOID. Václav Král si toto překvapení nenechal pro sebe. „31. 12. 1941 přivedl Král
atentátníky k policejnímu inspektorovi v záloze Janu Bejblovi, bytem v Plzni, který jim pak
dále zprostředkoval spojení do Prahy.“ Poskytl jim adresu svého známého Václava Růty,
který bydlel v Biskupcově ulici č. 4 na Žižkově, kam se přestěhoval po rozpadu
Československa. Touto epizodou se zatím uzavírá odbojová činnost Jana Bejbla ve spojitosti
se skupinou ANTHROPOID. V dubnu roku 1942 se však zase plně obnovuje, protože se
zapojí aktivně do činnosti s přípravou akce Cononburry. V Plzni se v té době objevuje i rtn.
Karel Čurda.
V noci z 27.-28. dubna 1942 jsou u osady Požáry vysazeny dvě tříčlenné skupiny BIVOAC,
BIOSCOP a pod operačním jménem STEEL svob. asp. Oldřich Dvořák. Jeho úkolem je
předat odboji krystaly do vysílacích stanic a sloužit jako záloha skupině SILVER A. Bohužel
veškerý operační matriál Oldřicha Dvořáka padl do rukou gestapa. Bez vysílačky byl
vynikající radista Oldřich Dvořák pro Alfréda Bartoše nepotřebný. Proto byl předán do péče
odbojové organizace ÚVOD, kde začal pomáhat telegrafistovi Františku Peltánovi. Oba dva
jsou v polovině května roku 1942 posláni do Plzně, kde se o ně stará odbojová skupina
„Vašek-Čeněk“. Po vypuknutí velkých razii po atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha jej Jan Bejbl a Václav Král „uklidili“ do cely plzeňské policie.
Dne 16. června se na řídící služebně gestapa v Praze přihlásil rtn. Karel Čurda. Gestapu uvedl
adresy všech jeho podporovatelů. 17. června tak zaměstnanci plzeňského gestapa zatýkají

postupně rodinu Václava Krále, Vojtěcha Kučery, Aloise Hrdličkové a nechybí ani manželé
Jan a Antonie Bejblovi. Po zatčení jsou ještě týž den převezeni do Prahy, kde jsou podrobeni
výslechům na řídící úřadovně gestapa v Bredovské ulici. Až po jejich absolutním vytěžení
byli pravděpodobně v září roku 1942 převezeni do vazební věznice gestapa v Malé pevnosti
Terezín. Zde čekají na verdikt stanného soudu. Ten oba v nepřítomnosti 29. září roku 1942
odsoudil k trestu smrti.
Rozsudek je vykonán 24. října 1942 výstřelem do týla. Antonie Bejblová byla zastřelena
v 8:44. Jako osmá ze skupiny žen. Její manžel čekal na výstřel z malorážní pistole do 16:54.

