Karel Kotek (1920 – 1997)
Karel Kotek se narodil 3. 2. 1920 na Mravišti u Načeradce, do rodiny rolníka.
Později měl ještě další dva sourozence – mladší bratry. Vychodil 5 tříd obecné
školy a 3 třídy měšťanské školy v Načeradci. Poté pracoval v hospodářství u svých
rodičů, tam pracoval až do roku 1942. V tomtéž roce byl na svou žádost přijat k
Protektorátní policii a nastoupil do základní školy v Mladé Boleslavi. Odtud byl
přemístěn k četnickému oddílu do Klatov, kde byl až do r. 1943. Začátkem roku
1944 byl přemístěn k protipožární policii do Zbiroha. Po 3 měsících byl znovu
přemístěn – do Pardubic. V Pardubicích byl po měsíci zatčen gestapem pro
organizování přechodů přes státní hranice za účelem pomoci Slovenskému
národnímu povstání. Po měsíci byl převezen z věznice gestapa v Pardubicích do
pražské věznice Pankrác, kde onemocněl záškrtem a byl zde až do osvobození. Po
návratu byl nemocen – utrpěl nervový otřes. Ještě v roce 1945 nastoupil k SNB,
kde pracoval do roku 1949. Poté byl prohlášen za neschopného vykonávat službu
z důvodu nervové choroby. V roce 1946 dostal Medaili za zásluhy II. stupně a
oženil se s Marií Jilichovou, se kterou měl dvě děti – syna Pavla, který se narodil v
roce 1948 a dceru Hanu, narozenou roku 1952. V roce 1950 začal pracovat u KVP
Vlašim na dopravním oddělení. V roce 1952 byl přemístěn na pozici úředníka v
tom stejném podniku. V roce 1953 byl znovu zatčen z důvodu pomoci
k velezradě a neoznámení činnosti velezrady. Byl odsouzen ke 2 letům věznění a
poté byl převezen do uranových dolů v Jáchymově. Pracoval v dole Barbora u
Horního Slavkova. Když se vrátil, pracoval znovu u KVP. V roce 1994 byl na svou
žádost rehabilitován. O rok později dostal peněžní částku jako oběť nacistické
perzekuce. V roce 1996 onemocněl rakovinou žaludku, které následně v březnu
1997 podlehl. Během svého života miloval historii a literaturu – psal i básně.

