
Pátrání 

po Silvestrovi

VÁLEČNÉ OSUDY BAŤOVCŮ V SINGAPURU 
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viTenhle detektivní příběh
se skutečně stal...

V rodině Jana Beránka se vědělo jen to, že jeho prastrýc Silvestr zahynul za nejasných
okolností jako dobrovolník při obraně Singapuru proti japonské invazi v únoru 1942.
Bylo mu pouhých 22 let a v daleké cizině působil jako zaměstnanec firmy Baťa. Zůstal
po něm jeden dopis, pár dokumentů a fotografií.

Jan Beránek se chtěl dozvědět víc a pátrání zasvětil tři roky. Prozkoumal archivy v České
republice, Anglii i Singapuru, setkal se s řadou historiků, pamětníků i podobně 
nadšených badatelů, jako je on sám. Nořil se stále hlouběji do dobových dokumentů
i vzpomínek, řadu míst včetně Singapuru osobně navštívil.

Faktografická detektivka Pátrání po Silvestrovi seznamuje čtenáře s průběhem napína-
vého bádání – od Silvestrových kořenů na jižní Moravě přes práci pro Baťu v Singapuru
až po dramatické válečné události roku 1942. 

Strhující příběh dokresluje přes 230 unikátních fotografií, dokumentů a map.

...

„Často se zapomíná, že Čechoslováci za 2. světové války bojovali – a také umírali – i na
bojištích v Asii. Neznámé osudy Čechů a Slováků v okupované Číně, na Filipínách i jinde
v jihovýchodní Asii zatím čekaly na své zpracování. Díky Janu Beránkovi se tak dozví-
dáme o hrdinství našich baťovců v Singapuru, které osud postavil tváří v tvář japonské
brutalitě.“ 

– Jaroslav Olša, jr., velvyslanec

JAN BERÁNEK

Jan Beránek (*1970) se narodil v Brně
a v dětství trávil hodně času u prarodičů ve
Vémyslicích – rodné obci Silvestra Němce.
Bádání zaměřenému na zmizelého pra-
strýce Silvestra se systematicky věnuje od
začátku roku 2017.

Profesně se zabývá problémy životního pro-
středí, ze zájmu už od studií sleduje i další
obory, především astronomii a fyziku. Jeho
dalším koníčkem je fotografování. V čes -
kých médiích a na on-line platformách pu-
blikoval mnoho desítek textů. Některé
z nich můžete najít na jeho osobní webové
stránce www.janberanek.cz.

S manželkou a třemi dětmi dlouhodobě žije
v zahraničí (Nizozemsko), několik let pra-
covně pobýval i na Blízkém východě (Tu-
recko, Libanon, Izrael).

www.silvestr.janberanek.cz

www.mysterypress.cz
www.instagram.com/mystery.press
www.facebook.com/mysterypress

Autorův prastrýc Silvestr Němec se narodil
v jihomoravských Vémyslicích a v devate-
nácti letech odjel jako zaměstnanec firmy
Baťa do Singapuru. Zde, tak daleko od do-
mova, ho zastihly válečné události a Silvestr
zahynul za nejasných okolností jako dobro-
volník při obraně Singapuru proti japonské
invazi v únoru 1942.

Jan Beránek se chtěl dozvědět víc a tři roky
zasvětil zkoumání Silvestrových osudů
a okolností jeho smrti. Takřka detektivní 
pátrání ho přivedlo do archivů ve Zlíně,
Znojmě a Praze, ale i v Londýně a Singa-
puru. S pomocí dalších historiků a pamět-
níků se mu podařilo shromáždit řadu
unikátních fotografií a dosud nepublikova-
ných dokumentů, včetně deníků a vzpomí-
nek několika singapurských baťovců.

Kniha popisuje autorovo pátrání od prvních
okamžiků, čtenář se postupně seznámí se
Silvestrovým rodinným zázemím, s prací
u Bati i podmínkami, za jakých stovky mla-
dých pracovníků vyrážely do exotické ciziny.

Největší pozornost je samozřejmě věnována
Silvestrovu působení v Singapuru a drama-
tickým událostem, které vedly až k jeho
předčasné smrti. O ní na základě docho -
vaných pramenů, hovorů s potomky pa -
mětníků, spekulací i zkušeností z osobní
návštěvy Singapuru Jan Beránek nakonec
zjistil více, než zpočátku doufal…
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