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Případ kurýra Jana Hoška

Praha 15. 7. 1952

Předrazí. Všechny Vás líbám a prosím, abyste mi odpustili, že jsem Vám způsobil takový 
zármutek. Byl to můj osud, jaký jsem si nikdy nepředstavoval. Věruško drahá. Věřím, že 
mi bude s Tebou a dětmi se rozloučiti. Piš ihned spěšně a doporučeně mamince na adre-
su: Marie Hošek, IRO Camp 74/5 Feldmosching bei München – Germany US zona a sděl 
jí: Velice lituji, že ztratil jsem (ve) Vás nejdražší poklady, které jsem tak miloval. Děkuji Ti 
za Tvoji lásku a (za) obětavost o naší rodinu a líbám Ti ty teplé a tak milé ruce. Haničku 
vychovej podle mého přání a uč ji lásku k bližnímu. Škoda, že mi osud nedopřál si ji vy-
chovat, jak jsem se těšil. Přeji Ti s ní vše nejlepší a prosím, abyste někdy vzpomněli, že 
jsem Vás chtěl existenčně zajistit. Snad se sejdeme u naší maminky, když si bude přát. 
Líbá Vás celé Váš táta, který Vás tak miloval, jak nedovede žádný na světě. Prosím, abys 
mi odpustila, čím jsem Ti ublížil. Sděl pouze, kam odjedu, co říká Haničinka „tatínku spo-
ju a pa, mi zní jako andělský hlásek v uších. Váš nešťastný táta.  
Pozdravuj všechny, co mi neubližovali. Věruško napiš tam správně moji adresu a piš to 
dvojmo a to mimo na maminku IRO Control Centr, Funk Concerna – München – Germany 
US zona a tam piš na připojeném lístku německy nebo anglicky o okamžitém doručení 
dopisu, neboť to je evidence uprchlíků, pro případ, že by maminka již nebyla v Německu, 
tam o ní vědí. Udej i moje jméno jako první a moje osobní data, neboť jsem tam veden 
jako hlava rodiny a maminku by nenašli. Jsem narozen 18. 5. 1904 a přešel jsem přes 
IRO Control Center Amberk. Děkuji ti mnohokrát moje drahá dceruško a líbám ruce 
tatínkovi, Božce, Pepči a prosím všechny za odpuštění. Proste za mne! 

Líbám Tvůj táta a Jeník.

U cenzury dopisů do Německa popros o rychlé odeslání, rád bych se dočkal odpovědi 
drahé maminky. 
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(Národní archiv, f. Státní soud Praha, 2 TS I. 2/52 – fond nezpracovaný)

Dokument 1: Dopis dceři Věře
Poslední dopis, který Jan Hošek (1904–1952) psal své nejstarší dceři Věře Trnkové (narozené 
1928), roz. Hoškové, která žila v době jeho věznění v Praze, a jejím prostřednictvím také své 
manželce a druhé dceři Haně (rozené 1949) do Německa bezprostředně před popravou. Dopis 
měl být podle nařízení státního prokurátora zničen, avšak z neznámého důvodu nebyl jeho pří-
kaz vyplněn. Originál dopisu byl Věře Urbanové, rozv. Trnkové, rozené Hoškové, předán až v roce 
1968.  V soudním spise zůstal doslovný opis dopisu. 
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Analyzujeme, interpretujeme:
 ■ Co se můžeme z dopisu dozvědět? Jaké informace dopis obsahuje?

Orientující otázky:
 ■ Kdo a kde jsou adresáti? Jaká je jejich situace a postavení?
 ■ Jak vysvětluje Jan Hošek manželce svou situaci?
 ■ Jaké významy se podle vás mohou pojit s výrazem „chtěl jsem vás existenčně 

zajistit”?


