
Vzpomínka na Ladislava Hrdinu 

Z Kralup nad Vltavou odešel na věčnost jeden známý, zasloužilý občan, Ladislav 
Hrdina. Zemřel 30. ledna ve věku nedožitých 91 roků. Rozloučili jsme se s ním 
v pátek 4. února 2011 ve smuteční síni na hřbitově. 

Od mládí byl člověkem pracovitým, který dovedl a myslel. Když jsem s ním 
hovořil, vždy se zmínil, že by chtěl všem občanům Kralup říci, že každý, kdo se 
chce v životě uplatnit, musí být pracovitý. Musí myslet. Kamkoliv on nastoupil, 
všude své vlastnosti uplatnil. Velice krátce se pokusím sdělit jeho životopis. 

Vystudoval leteckou průmyslovku v Mladé Boleslavi. Po jejím absolvování 
pracoval v leteckém průmyslu, v opravnách letadel. 

V roce 1945 se ihned zapojil do činnosti potřebné po osvobození republiky. 
Pomáhal při všech akcích řízených Revolučním národním výborem. Začala opět 
svoboda. Našel si práci v letecké továrně v Kralupech jako konstruktér a 
technik. Udělal si pilotní zkoušky a zkoušky leteckého instruktora. Tento zájem 
ho přivedl do Aeroklubu a jeho vedení. Věnoval tomu celý svůj čas. 

Přišel rok 1948. Hned se stal třídním nepřítelem. Pracoval, uměl, myslel, dovedl 
řídit práci a tak nastoupila třídní nenávist a závist. Jeden z pilotů uletěl letadlem 
Aeroklubu do ciziny. Viník tohoto „protistátního“činu byl ihned nalezen. Soud 
nabyl přesvědčení, že o tom musel L. Hrdina vědět. Byl odsouzen na jeden rok 
odnětí svobody. Přežil. Po návratu již nesměl obnovit svou dřívější činnost. 
Odešel do Kladna do hutí, kde obsluhoval 3 roky ocelářskou pec. Do práce to 
bylo daleko, a tak přešel do podniku Potrubí v Kralupech. Protože byl pracovitý, 
dovedl a myslel, dělal v podniku všechno možné.  Nakonec pracoval 
v konstrukci. Poslední roky před důchodem byl zaměstnaný v Kaučuku Kralupy. 
Opět jako technik. 

Po roce 1989 nezůstal stranou politického života. Byl zvolen za poslance 
Městského úřadu, kde opět přispěl k blahu obce. Velice aktivně se zapojil do 
snahy města o snížení nákladů na topení ve městě a tím snížení nájmů. Pomohl 
Sokolům k navrácení jejích Sokolovny a zabránil snahám o nové znárodnění 
zahrádkářské kolonie. Pozemky zůstaly majetkem zahrádkářů. 

Po roce 1989 byl jedním ze zakladatelů pobočky Konfederace politických vězňů 
v okrese. Mnoho let byl dokonce předsedou okresní pobočky. Když byl 



požádán, nikdy neodmítl přednášku mladým lidem, aby je seznámil s realitou 
tehdejší doby. Morální rozklad společnosti, vzájemná závist, nenávist a udávání 
jeden druhého, aby se „lépe dařilo“. 

Vzpomínejme na Ladislava Hrdinu v dobrém. Zemřel člověk, který nezatrpknul, 
zůstal obětavým členem občanské společnosti a udělal pro své spoluobčany 
tolik, kolik mohl. Čest jeho památce. 

Vladimír Hradec, Mělník 

 

Dovětek: 
Celý jeho život byl obdivuhodný. Nikdy nezanevřel na své okolí, měl obrovskou 
podporu ve své velké rodině. Děkuji mu za vždy moudré rady. 

 J. Holeková 

 

určeno do KZ březen, 15.2.2011 


