Vzpomínka na pana Vojmíra
Srdečného
Praha, 20. 8. 2019 – Ve věku nedožitých 100 let zemřel PhDr. Vojmír
Srdečný, jeden z posledních pamětníků nacistické perzekuce českých
vysokoškolských studentů po listopadu 1939. Pan Srdečný spolupracoval
s NPMK mj. na výstavě NESMÍME ZAPOMENOUT: JAN OPLETAL A DALŠÍ
OBĚTI LISTOPADU 1939 a na stejnojmenné knize. Byl členem historické
skupiny 17. listopad 1939 a mezinárodního výboru Sachsenhausen. V roce
2016 převzal medaili Ministerstva školství za vynikající práci.
Vojmír Srdečný se narodil 6. října 1919 v Albrechticích nad Orlicí v rodině
zaměstnance pojišťovny a zakladatele tamního Sokola. Na podzim roku 1939
nastoupil ke studiu na Ústav pro vzdělání profesorů tělesné výchovy na
Univerzitě Karlově v Praze. Zúčastnil se protinacistické demonstrace 28. října
1939 a 15. listopadu tryzny za Jana Opletala. Po pěti týdnech studia byl
17. listopadu 1939 zatčen na Švehlově koleji (ve Slavíkově ulici na Žižkově)
Gestapem a spolu s dalšími studenty deportován do koncentračního tábora
Sachsenhausen, kde byl vězněn do 20. prosince 1940.
Po válce dostudoval, v září 1947 nastoupil do nově vybudovaného
rehabilitačního ústavu Kladruby, kde se věnoval zdravotní tělesné výchově.
Právě tam se setkal s pacienty s hendikepy. Uvědomil si, že by jim prospěl
sport, a tak se sportem tělesně postižených začal. Už 15. dubna 1948 se díky
jeho iniciativě konaly 1. Kladrubské hry, které se pořádají dodnes. Tehdy měly
celosvětové prvenství. Sport tělesně postižených se ale nesetkal s podporou
vyšších míst, v roce 1949 musel V. Srdečný Kladruby opustit. Dalších 10 let
pracoval na oddělení dětské obrny státních lázních Velké Losiny. Zařízení
nespadalo pod ministerstvo zdravotnictví, a tak mohl pokračovat v pohybových
aktivitách tělesně postižených. V roce 1959 se situace v Kladrubech uklidnila
a V. Srdečný se tam na čas vrátil.
Zasloužil se také o účast hendikepovaných sportovců na paralympiádě.
Prosazoval účast Čechoslováků už v roce 1960, podařilo se to ale až
v 70. letech. Na hry v nizozemském Arnhemu v roce 1980 odjel jako vedoucí
výpravy. Od roku 1964 působil jako odborný asistent na katedře tělesné
výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové, od roku 1990 na VOŠ
a Vysoké škole tělovýchovy a sportu Palestra.
V roce 2005 navštívil Památník Sachsenhausen. Už v letech 1945–1947
vypracoval evidenci studentů deportovaných 17. listopadu 1939. Tento seznam
1216 studentů za pomoci NPMK rozesílal na vysoké školy a dalším vědeckým
institucím.
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