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BĚH PRO REPUBLIKU
k 100 výročí vzniku ČSR
Příbram – Památník Vojna

Cíle projektu

• Na oslavu vzniku republiky si připomenout osud lidí uvězněných v 
táboře Vojna, kteří utvářeli demokratickou identitu naší země.

• Mnozí z vězněných se mnohokrát ocitli na útěku a museli tedy 
běžet, proto dnes pořádáme běh svobody a demokracie

• Bude připraven 5 km okruh Vojna – Lešetice – Příbram Žežice –
Vojna

• Poběží se v okolí památníku Vojna, kde v minulosti vzniklo sedm 
informačních panelů představujících konkrétní místa a příběhy 
politických vězňů. 

• Každý rok se poběží k připomenutí si jedné osobnosti, která zde byla 
uvězněna s cílem upozornit na příběh tohoto člověka např. 2018 
František Chábera, 2019 plk. Bohumil Zelenka, 2020 Stanislav Svozil
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Inspirace běh v Berlíně podél berlínské zdi
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Každý může formulovat vlastní důvod proč běžet

• “Běžím PRO…” je založen na možnosti formulovat vlastní závazek 

• podepsáním na plakátu vepsání na číslo

• nebo na webu a facebooku

Přijetí závazku běžím PRO…..

Kamaráda
Milovanou zem 
Naši vlast

Politické vězně
Honzu
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• Po válce se opět stal zalétávacím pilotem a působil u 
Vědeckého leteckého ústavu v Letňanech. V prosinci 1948 byl 
ale zatčen, obviněn z pokusu o útěk za hranice a odsouzen na 
pět let těžkého žaláře. Byl vězněn na Borech, v Příbrami a v 
Jáchymově. Byl propuštěn v roce 1953 a až do důchodu 
pracoval jako elektromontér. Poté plukovník v. v. František 
Chábera žil v Litoměřicích, kde se stal čestným občanem. Dne 
8. 5. 1995 byl povýšen na generálmajora v. v. Zemřel 21. října 
1999 v Praze. Od roku 2009 nese jeho jméno nový most přes 
řeku Labe v Mlékojedech na Litoměřicku.

• Během války obdržel Chábera mnoho vyznamenání. Čtyřikrát 
Čs. válečný kříž, Čs. medailí Za chrabrost a Za zásluhy, Řádem 
SNP I.tř., sovětskou medailí Za Pobědu nebo francouzským 
Croix de Guerre se čtyřmi palmami a zlatou hvězdou.

Běžím PRO František Chábera 2018

https://forum.valka.cz/viewtopic.php?t=8543&utm_source=valka_cz&utm_medium=article&utm_campaign=linkthru

