Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu
panu Ing. Jaroslavu Leiblovi, nar. dne 10.04.1915, zemř. dne 02.10.1991,
dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. za veřejné politické a společenské
protikomunistické postoje zastávané v letech 1950 až 1952, za něž byl závažně postižen,
a dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. za jinou protikomunistickou činnost
spočívající v jeho dlouhodobých protikomunisticky zaměřených statečných postojích,
kdy se v roce 1954 podílel na zasílání dopisů s protikomunistickým obsahem Rádiu
Svobodná Evropa, ve výkonu trestu v období minimálně od roku 1957 do roku 1960
projevoval nadále své protikomunistické názory a v roce 1968 se aktivně zapojil
do zakládání K-231 v Praze 1.
Pan Ing. Jaroslav Leibl působil počátkem 50. let 20. století jako pedagog na Vyšších
hospodářských školách ve Vimperku, Děčíně a Opavě.
Během svého působení na Vyšší hospodářské škole ve Vimperku v letech 1950 až 1952
pan Ing. Jaroslav Leibl na svých přednáškách před studenty kritizoval komunistický režim
a vychvaloval prvorepublikové poměry a režimy v demokratických státech oproti
komunistickému režimu v Československu, doporučoval literaturu z demokratických států,
kritizoval členy KSČ v učitelském sboru či šířil zprávy o uskutečnění měnové reformy.
S některými studenty po svém přeložení pak udržoval korespondenční styk obdobného
protikomunistického obsahu. V roce 1951 v době hospitalizace v nemocnici ve Vimperku pan
Ing. Jaroslav Leibl rovněž pronášel protikomunistické výroky před ostatními pacienty, kdy
vyzdvihoval kapitalistický a demokratický systém na „Západě“ ve srovnání s komunistickým
režimem v Československu.
Pan Ing. Jaroslav Leibl se v roce 1954 zapojil spolu s dalšími do zasílání dopisů
do Rádia Svobodná Evropa. Obsahem dopisů byly např. informace o událostech souvisejících
s měnovou reformou ve Vimperku či v Plzni, žádost o finance pro odbojovou činnost
či protikomunistická báseň „Píseň trubadúra“.
Dne 15.10.1954 byl pan Ing. Jaroslav Leibl zatčen a za uvedená jednání v procesu
označeném jako „Jaroslav Leibl a spol.“ rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne
18.03.1955 byl uznán vinným z trestného činu velezrady a odsouzen k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody v délce trvání 14 let a k dalším trestům. Na základě amnestie prezidenta
republiky ze dne 09.05.1960 byl panu Ing. Jaroslavu Leiblovi prominut zbytek trestu.
Ve výkonu trestu pan Ing. Jaroslav Leibl neuznával trestnost své činnosti
a nadále kritizoval tehdejší politický vývoj.
V roce 1968 se pan Ing. Jaroslav Leibl stal tajemníkem přípravného výboru K-231
pro obvod Praha 1.
Pan Ing. Jaroslav Leibl zemřel dne 02.10.1991. Žádost o vydání osvědčení účastníka
odboje a odporu proti komunismu podala za jeho osobu dcera, paní Marie Pospíšilová.
Etická komise svým rozhodnutím rovněž ocenila pevný charakter pana Ing. Jaroslava
Leibla, kdy jeho protikomunistická činnost trvala minimálně po dobu let 1950 až 1968,
přičemž se ve své činnosti nenechal zlomit ani dlouholetým výkonem trestu odnětí svobody.

