Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu

paní Růženě Popílkové, roz. Mejtské, nar. dne 17. 11. 1928,
za aktivní působení ve skupině „Bohumil Eliáš a spol.“, jejíž členové bojovali proti
komunistickému režimu ukrýváním osob, opatřováním zbraní, shromažďováním zbraní
a vysílaček atd., v období od roku 1950 do 1958,
čímž naplnila formu odboje dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.
Paní Růžena Popílková, rodným jménem Mejtská, se narodila dne 17. 11. 1928 v obci
Stíčany, okr. Chrudim. V této obci žije dodnes.
Růžena Popílková, roz. Mejtská, dlouhodobě, tj. po dobu 7 let, finančně a materiálně
pomáhala ukrývaným členům odbojové skupiny „Bohumil Eliáš a spol.“ Františku Mejtskému
a Eduardu Janouškovi. František Mejtský, otec Růženy Popílkové, v roce 1950 zprostředkoval
společně s Eduardem Janouškem a dalšími úkryt pro agenty CIC Bohumila Eliáše a Jaroslava
Marcala, kteří byli do ČSR vysláni ze Západního Německa. Později se František Mejtský do
odbojové činnosti Bohumila Eliáše a Jaroslava Marcala sám zapojil, vozil svým autem agenty
na různá místa a zprostředkoval jim napojení na jinou odbojovou skupinu kolem Jana Bakeše.
V dubnu 1951 mělo dojít k zatčení Františka Mejtského, kterému pomohla dcera
Růžena Popílková uprchnout před bezpečnostními orgány. Růžena Popílková o odbojové
činnosti svého otce po celou dobu věděla a společně se svým snoubencem a později
manželem Františkem Popílkem aktivně, vědomě a dlouhodobě pomáhala ukrývaným členům
odbojové skupiny před zatčením bezpečnostními orgány, při hledání úkrytů a k případnému
útěku za hranice.
Růžena Popílková udržovala písemný kontakt, a to i prostřednictvím krycích adres, se
svým bratrem Františkem Mejtským ml., který v roce 1953 uprchl do zahraničí a který
následně v roce 1954 jako agent CIC ilegálně pronikl zpět do Československa a vyvíjel zde
protikomunistickou činnost. Byla svým manželem informována o tom, že se v roce 1954 tajně
s jejím bratrem setkal a že mu pomáhal s umístěním vysílačky na Chrudimsku, potažmo
s hledáním její obsluhy. Rovněž tak znala domluvená hesla, kterými jim bratr prostřednictvím
vysílání rádia Svobodná Evropa předával vzkazy do Československa, jakož i význam mrtvých
a živých schránek. K tomu ve své výpovědi František Mejtský st. uvedl, že když přišel nějaký
dopis od jeho syna, tak ho Růžena Popílková, nebo její manžel informovali o obsahu; z jeho
výpovědi dále vyplývá, že v roce 1955 nebo 1956 zjistila Růžena Popílková na jeho žádost
přes svou známou, paní Štumpfovou, a jejího známého ve Vídni, adresu Františka Mejtského
ml. v zahraničí.1
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Z výpovědi Františka Mejtského ze dne
arch. spis StB, V: „V roce 1955 nebo 1956, jak jsem již také dříve uvedl, požadoval jsem
na dceři, aby prostřednictvím své známé ŠTUMPFOVÉ provdané POSPÍŠILOVÉ ze Stíčan, přes jejího známého ve Vídni, nechala zjistit
adresu syna v zahraničí. Toto moje dcera zařídila.“.

Růžena Popílková se dále v roce 1956 v průběhu protikomunistického povstání
v Maďarsku účastnila tajných schůzek za přítomnosti ukrývaných členů odbojové skupiny,
svého manžela a dalších osob. Na těchto schůzkách byl domlouván konkrétní postup
odbojové skupiny pro případ změny společenských poměrů v ČSR, tj. kdyby se povstání
přeneslo z Maďarska do Československa. Účastníci schůzky společně plánovali zatýkání
členů KSČ a příslušníků bezpečnosti ve svém okolí, zabavování majetku a převzetí moci.
Etická komise má po prostudování všech podkladů pro rozhodnutí za prokázané, že
Růžena Popílková nebyla při své výše uvedené činnosti vedena pouze osobním motivem
pomoci svému otci, ale že uvedenou činnost prováděla jednoznačně i s cílem působit proti
komunistickému režimu v Československu ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb., tj.
s cílem odstranit, výrazně oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc
v Československu a obnovit svobodu a demokracii a že jednání Růženy Popílkové, roz.
Mejtské, lze označit jako aktivní působení ve skupině „Bohumila Eliáše a spol.“, jejíž
členové bojovali proti komunistickému režimu, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.
Nad rámec výše uvedeného Etická komise oceňuje velmi statečné a příkladné postoje
Růženy Popílkové, toho času matky dvou nezletilých dětí, v průběhu vyšetřování StB, výkonu
trestu odnětí svobody i po propuštění z výkonu trestu.

