
BEdŘIšKa SYnKoVÁ

Bedřiška Synková (* 1935) pocházela z rodiny živnostníka. Do doby zatčení absolvovala dva 

ročníky Vyšší průmyslové školy pro sdělovací elektrotechniku. Od února 1952 do podzimu 

1953 byla členkou ilegální junácké organizace a po zatčení Oldřicha Rottenborna, vedou-

cího jedné ze skupin, se postavila do jejího čela. Za jejího působení se skupina postupně 

rozrostla a vydávala ilegální skautský časopis s názvem Lilie.   V   Za tuto činnost 

byla Bedřiška Synková 3. srpna 1954 vzata do vazby a v březnu 1955 byla Krajským soudem 

v Praze společně s dalšími sedmnácti, převážně mladými skauty odsouzena. Za trestný 

čin velezrady byla poslána do vězení na deset let a poté, co se odvolala, byl její trest sní-

žen na osm let. Dále jí byl zkonfiskován majetek a odebrána čestná občanská práva taktéž 

na osm let.   V   Vězněna byla v Pardubicích. Do posudku jí náčelník nápravněpra-

covního táboru napsal: „Její myšlení je dosud pod vlivem kosmopolitismu, což v ní zůstalo hluboce za-

kořeněno z její aktivní činnosti ve skautingu. V důsledku toho zůstává i její postoj v našem zřízení reakčně 

zaměřen…“   V   Z výkonu trestu byla propuštěna dne 27. května 1959 na amnestii. 

V roce 1968 emigrovala do Švýcarska.
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Dar věnovaný památce Ireny Hynkové

Výstavu Příběhy bezpráví – z vězeňských spisů připravila společnost Člověk v tísni 
ve spolupráci s Národním archivem. Je jednou z doprovodných akcí v pořadí již třetího roč-

níku projektu Příběhy bezpráví, který prostřednictvím filmových projekcí a následných 

diskusí přibližuje žákům a studentům základních i středních škol poválečné období česko-

slovenských dějin.


