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DĚLEJ SI, CO CHCEŠ!

POD TÍMTO - PONĚKUD RISKANTNÍM - NÁMĚTEM
BYLA SKUTEČNĚ UKRYTA MOŽNOST
VYBRAT SI KE ZPRACOVÁNÍ TÉMĚŘ JAKÉKOLIV TÉMA:
JEDINOU PODMÍNKOU BYLO,
ABY ZVOLENÁ TÉMATIKA BYLA (POKUD MOŽNO)
ZAJÍMAVÁ PRO VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ… 

MĚL JSEM SICE TROCHU OBAVY (OSTATNĚ JAKO VŽDY)
ZDA SE OBJEVÍ DOSTATEČNÝ POČET ZÁJEMCŮ…
…TY SE VŠAK NAKONEC UKÁZALY JAKO NAPROSTO LICHÉ,
V KRÁTKÉ DOBĚ NÁS BYLO ŠESTNÁCT, TEDY AŽ DOST!

NA „MALÉ“ SE NAKONEC NEDOSTALO,
OSÁDKU PRO ČTYŘDENNÍ PROJEKTOVÉ PUTOVÁNÍ
NAKONEC TVOŘILI POUZE STUDENTI OKTÁVY A KVINTY…
ŠKODA, ŽE PŘED POSLEDNÍM PROJEKTOVÝM DNEM
ODEŠEL JEDEN Z NEJSPOLEHLIVĚJŠÍCH BIOLOGŮ DANIEL PFEIFER
(PŘESTOUPIL NA „LESÁRNU“ DO ŠLUKNOVA),
TAKŽE NÁS DO FINÁLE DOSPĚLO „JENOM“ PATNÁCT…

MIMO DANOVA ODCHODU NÁS POTKALA
JEŠTĚ DALŠÍ SMUTNÁ UDÁLOST:
KAMSI SE VYTRATILA OBRAZOVÁ DOKUMENTACE
Z PRVNÍCH DVOU PROJEKTOVÝCH DNŮ.
NAŠTĚSTÍ NA JEDNÉ ZE DVOU DOCHOVANÝCH SPOLEČNÝCH FOTOGRAFIÍ
JE I DANIEL – TAKŽE ALESPOŇ TAK!

A KDO TEDY TVOŘIL NAŠI PROJEKTOVOU SKUPINU?
STEHLÍKOVÁ MELÁNIE
RIEDELOVÁ ANNA
HEBRANI DIANA
KOŠŤÁLOVÁ ANEŽKA
BILÁ ADRIANA
HUSÁROVÁ ANDREA
LORENZOVÁ DANIELA
MIMROVÁ KLÁRA
MIMROVÁ KAMILA
FABIÁNOVÁ MICHAELA
KRHOUN LUKÁŠ
PFEIFER DANIEL
KOZÁK PAVEL
IVANOVÁ ALEXANDRA
RICHTEROVÁ MARIE
JOSEFOVÁ NATÁLIE




A VÝSLEDKY NAŠEHO SNAŽENÍ?
DAJÍ SE NEJSPÍŠ OZNAČIT JAKO „ROZMANITÉ“ A „ZAJÍMAVÉ“…
ČÁST ÚČASTNÍKŮ PRACOVALA PRŮBĚŽNĚ NA TVORBĚ KOPIÍ STARÉHO
ARCHIVU ŠKOLY (POKUD ZROVNA NAVYSTUPOVALA V ROLI „DIVÁCKÉ
VEŘEJNOSTI“), VĚTŠINA ALE ZPRACOVÁVALA TÉMATA NA NEJRŮZNĚJŠÍ
NÁMĚTY – A TO, ŽE SI KAŽDÝ MOHL ZVOLIT SKUTEČNĚ CO CHTĚL,
BYLO NA VĚTŠINĚ VÝSTUPŮ VÁŽNĚ VIDĚT!
VÝSLEDNÉ PREZENTACE SE VESMĚS SETKALY S VELMI PĚKNÝM OHLASEM:
ZA VŠECHNY PŘIPOJUJEME ALESPOŇ PRÁCI NATÁLKY JOSEFOVÉ…


URČITĚ SE SLUŠÍ DODAT,
ŽE DALŠÍ ZPRACOVÁVANÁ TÉMATA, VĚTŠINOU VE FORMĚ
ELEKTRONICKÝCH PREZENTACÍ, TEDY MIMO RÁMEC TÉTO INFORMACE,
BYLY: „ANATOMICKÉ KRESBY“, „DÁVNÍ SPOLUŽÁCI“, „BOLEST“,
„SPÁNEK“, „PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY“, „XENOTRANSPLANTACE“,
„TRANSSEXUALITA“… HEZKÉ BYLO I TO, ŽE SE ÚČASTNÍCI PROJEKTU MOHLI
ROZHODNOUT JAK PRO PRÁCI INDIVIDUÁLNÍ, TAK I SKUPINOVOU…
…URČITĚ I TO PŘISPĚLO K TOMU,
ŽE JSME SE PO POSLEDNÍM PROJEKTOVÉM DNI LOUČILI TAK TROCHU
UDIVENI, JAK RYCHLE TEN ŠKOLNÍ ROK ZASE UBĚHL!

A NYNÍ NÁM JIŽ NEZBÝVÁ,
NEŽ POPŘÁT OKTAVÁNSKÉ ČÁSTI NAŠEHO TÝMU
HODNĚ ŠTĚSTÍ U MATURIT I V DALŠÍM ŽIVOTĚ…
…A VŠEM OSTATNÍM SNAD DALŠÍ SPOLEČNÉ ČINĚNÍ
V NĚKTERÉM Z DALŠÍCH PROJEKTŮ…

A NA ZÁVĚR?
JEDEN Z MÁLA PROJEKTŮ, KDE JE VŠECHNO V POHODĚ A UČITELÉ NEMAJÍ
PŘEMRŠTĚNÉ NÁROKY – LÍBIL SE MI RODINNÝ PŘÍSTUP NA PROJEKTU, DÍKY
NĚMUŽ JSEM SE NEMUSEL NERVOVAT – LÍBILA SE MI VOLNOST VÝBĚRU
TÉMATU – NELÍBILO SE MI, ŽE JSME TO JAKO OKTÁVA TÁHLI – NA VAŠE
PROJEKTY CHODÍM VELMI RÁDA, POKAŽDÉ SE SETKÁM SE SKVĚLOU
ATMOSFÉROU A TÉMATY, KTERÁ MI ROZŠÍŘÍ OBZORY. ŠKODA, ŽE SE JIŽ NA
PROJEKTU NESETKÁME – LÍBILA SE MI VOLNOST VÝBĚRU TÉMATU,
MOŽNOST ODEVZDAT VE FORMÁTU WORD, POMOC ZE STRANY
VYUČUJÍCÍHO, MOŽNOST PRÁCE NA NOTEBOOKU – PROJEKT BYL
ROZHODNĚ OBOHACUJÍCÍ… TENTO PROJEKT BYL OPRAVDU ZAJÍMAVÝ.
JSEM RÁDA, ŽE JSEM SI HO VYBRALA, MĚLA JSEM MOŽNOST ZABÝVAT SE
TÉMATY, KTERÁ MNE ZAJÍMAJÍ, MOC JSEM SI TO TU UŽILA A TĚCH PÁR
(OPRAVDU MALINKO) VÝTEK, CO MÁM, TAK JE SPÍŠE NA NÁS, STUDENTY…

DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVY
PŘI ZÁVĚREČNÝCH PREZENTACÍCH,
PŘIPOJUJEME PÁR OBRÁZKŮ
(DALŠÍ NAJDETE V GALERII)…
…A SNAD NĚKDY PŘÍŠTĚ!

Mgr. Vladimír Holeček, vedoucí projektu

(Ne)zapomenutí hrdinové

Natálie Josefová
Kvinta 2018/2019

Gymnázium Varnsdorf
Hrdinstvím a obětí pro národ a myšlenku
stávají se národy a myšlenky nesmrtelnými.
Chudý a ubohý je národ, který nezná obětí
a hrdinů.
Hrdinům staví národ pomník ve svém srdci,
pomník věčný, pomník vděčnosti a víry.
Z krve a obětí se rodí nový svět, svět čistý
a spravedlivý.
Hranice státu, jež jste tak hrdinně hájily, jsou
hradbou věrnosti, cti a srdcí. To je ten řetěz,
který je svatý.
Chce se kdo bít, chce ji kdo ohrožovat?
Je tu mé tělo, je tu můj duch a mé srdce!
Na oltář svobody, na oltář svatého dědictví,
položíme svůj život i my, jako jste to ve svaté
povinnosti učinili i vy, hrdinové, Marvane,
Kozle a Teichmane.
B. Mašek
Z knihy Varnsdorfští hrdinové

Pátek 8.2 2019
Jedu s rodiči z Varnsdorfu do České Lípy na běžný nákup. Jindy, mně už tak známá
cesta, dostává najednou v nedávno poznaných dějinných souvislostech jiný rozměr.
Vím totiž už, kdo byl Jan Teichman, Václav Kozel, Adolf Marvan a také vím, jaké
události provázely právě místa naší cesty za nákupy, resp. její první části –
z Varnsdorfu do Dolního Podluží v září osudného roku 1938.
I když cesta autem ubíhá rychle, nelze si ji nespojit s událostmi čtvrtka 22. září1938,
které se znenadání zdají být v těchto chvílích jako živé. Před očima se krajina
proměňuje v obrazy jako vystřižené z velmi starých filmů. Přibližujeme se
k železničnímu přejezdu v Dolním Podluží. Asi jen málokdo z mých vrstevníků vůbec
tuší, že v zatáčce v Dolním Podluží tak obligátně nazývané „u pomníku“ došlo
k napadení a zákeřnému zavraždění dvou obránců naší vlasti.
Přistíhávám se, že při představách kritických událostí toho září roku předválečného,
mám po těle i na duši velmi smutné a tísnivé pocity. Musela to být nesmírně těžká
doba. A právě proto považuji za docela důležité podělit se a seznámit všechny kolem
sebe s dějinami spojenými s místem, ve kterém my všichni žijeme a vyrůstáme.

Píše se rok 1938
V Československém pohraničí, tedy i v tom varnsdorfském, sílí napětí, nejistota a
nedůvěra mezi jeho českými obyvateli a nespokojenými němci. Hitler burcuje svými
veřejnými projevy nejen obyvatele Německa, ale i příznivce zdejší henleinovské
strany a není rádiového přijímače, který by nebyl při jeho promluvách v provozu.
Tedy i ve varnsdorfských ulicích, koncem letních dnů, houstne čím dál tím víc
atmosféra a propaganda s pouličním ruchem zde nejsou výjimkou. Události
v následujících dnech tohoto roku se nenávratně zapíší do dějin Československa a
také do srdcí jeho obyvatel…
Tento rok se stává pro Československo osudným… Český národ opět ztrácí svou
svobodu, těžce vydobytou v letech 1914-1918.

Dnes už málokdo ví, především lidé z mojí generace, kdo a co byla finanční stráž a
Stráž obrany státu (SOS). Finanční stráž Československa byl ozbrojený sbor
ministerstva financí, který dohlížel na střežení hranic a prováděl celní službu.
V letech 1936–1939 však při napjaté situaci s Německem se stali finanční strážníci
družstvy Stráže obrany státu, jehož úkolem byla ochrana neporušitelnosti státní
hranice a nedotknutelnosti státního území. Stráž měla tedy při ohrožení okamžitě
zajistit obranu státní hranice a usnadnit nástup armády.
Takovouto nelehkou úlohu mělo u nás ve Varnsdorfu 13. družstvo roty SOS pod
velením nadporučíka četnictva Jansy a inspektora finanční stráže Adolfa Marvana.
Rota se skládala především z finančních strážníků, mezi kterými byli respicient Jan
Teichman, dozorce Václav Kozel a dozorce Miroslav Bernard.

Zleva na motorce Václav Kozel, uprostřed Jan Teichman, vpravo Miroslav Bernard

Fotografie z rumburské výstavy Historie finanční stráže

Zbývá týden
Davy zfanatizovaných henleinovců po skončení další Hitlerově večerní řeči se řítí
varnsdorfskými ulicemi a na hlavním nádrží ruší pracující Čechy. Odtud odehnáni
pak táhnou v počtu skoro 2 tisíc přes státní hranice střežené finančními strážníky do
německé Velké Šenavy. Henleinovci řvou a nadávají zdejším Čechům, ale velitel roty
Jansa vydal družstvu rozkaz, aby nebránily této hordě při přechodu hranice, a tak
musejí jen nečinně přihlížet. A to nebylo poprvé, ani naposled. Neustále jsou
přepadány československé hlídky a stanoviště sudetoněmeckými ordnery.
Ordneři byli sudetoněmečtí dobrovolníci (označováni německy Sudetendeutsches
Freikorps), kteří podnikali ozbrojené útoky, sabotáže a diverze, samozřejmě nejen
zde ve Varnsdorfu a okolí.
Události se pak vyvíjejí stále hrozivěji a situace nabírala na obrátkách, přičemž byla
vláda nucena v některých okresech vyhlásit stanné právo. 19. září je konečně
vyhlášeno stanné právo i pro varnsdorfský okres.

22. září 1938
Na celní úřad č. VII docházejí zprávy, že došlo k přepadení několika sousedních
stanovišť SOS a o přepadech stanovišť po celé státní hranici. Henleinovskou
vzpouru ve Varnsdorfu zahájil příjezd dopoledního vlaku ze Žitavy, z něhož se
vyhrnuli ozbrojení ordneři a náporem se zmocnili staniční budovy. Příslušníci
Marvanova družstva dalekohledem spatřili, jak ordneři vyvádějí z kanceláří a skladišť
české zaměstnance a jejich rodiny a řadí je na nástupišti.
Za této vyhrocené situace inspektor Marvan telefonuje nadporučíku četnictva
Jansovi. Ten jej ale ubezpečil, že je vše v pořádku a ať tomu nechá volný průběh.
Zanedlouho ze sousední četnické stanice hlásili, že ordnerům vydali zbraně a
odcházejí do zajetí. Nadporučík Jansa doporučuje totéž i inspektoru Marvanovi.
Henleinovci měli už v rukách státní policejní úřad, dvě četnické stanice, poštu a
nádraží. Marvan se však nechtěl vzdát tak snadno a tak zavolal na velitelství SOS v
Liberci. Po oznámení veliteli praporu a varnsdorfských událostech dostává Marvan
jasný rozkaz – aby převzal velení roty, nevzdával se a bude-li to nutné, ustoupil
s družstvem třeba bojem na další bojové stanoviště v opevnění na Nové Huti.
Marvan dává ihned rozkaz k odchodu, nejdříve na kopec Finkenhübel (ten se
nachází u hranic s Großschönau), kde se spojí s druhým družstvem. Při cestě
narazili finančníci na početnou skupinu demonstrantů, kteří na ně výhružně
pokřikovali. S revolverem v ruce se jim postavil do cesty lékař dr. Illner a žádal vydání
zbraní. Inspektor Marvan ale rázně odmítá tak učinit. Demonstranti musejí ustoupit a
družstvo se zbraněmi připravenými ke střelbě se prodírá k východnímu okraji
nádraží. Když se družstva spojila, společně pokračovali k nádraží v Dolním Gruntu
(dnes Dolní Podluží).
Václav Kozel, Jan Teichman a Miroslav Bernard doprovázeli své kolegy na
motocyklech. Ti se na křižovatce v Dolním Gruntě chystají u benzinového tanku
doplnit pohonné hmoty do motocyklů. Velitel roty dává rozkaz k zaujmutí obranného
postavení za železničním náspem, který je od křižovatky asi 60 metrů.
Sotvaže tam však docházejí, projíždí po silnici z Varnsdorfu na motocyklech dva
ordneři, hrozící ručním granátem. Pak je už slyšet jen Kozlovo volání: „Pozor, hoši!“ a
zvuk kulek od dalších třiceti ordnerů mířených na něj a jeho tankující kolegy…

Zbytek roty okamžitě opětuje palbu a překvapení ordneři poněkud ustupují.
Podle svědectví respicienta FS Václava Chaloupky:
„Za trvající přestřelky plížím se s kolegou Křížem od železničního náspu až k okraji
silnice. Na její protější straně leží naši kolegové. Kolega Kozel je poněkud blíže, silně
krvácí z prsou a chroptí. Dále vidím Bernarda, který ještě s jedním ordnerem leží dál,
aniž oba jevili jakékoli známky života. Teichmana jsme vůbec nespatřili. Situace se
stává pro nás povážlivou, vzhledem k tomu dává velitel roty asi po 20minutové
přestřelce rozkaz k dalšímu ústupu a jsme nuceni nechat oba kolegy na místě.
Při dalším pochodu vběhl nám do cesty jeden ordner, který byl ozbrojen naší puškou
a běžel od místa zákeřného přepadu. Podařilo se nám palbou jej přinutit, aby pušku
odhodil, ale jemu se podařilo utéci. Podle čísla pušky zjišťujeme, že puška náleží
Kozlovi, který byl okraden též o letecké hodinky a hotovost 600 Kč.“
Celá skupina pod velením Adolfa Marvana nakonec dorazila v pozdních hodinách na
pevnostní linii v Nové Huti.

23. září 1938
Zbytek varnsdorfské roty SOS opět v čele s inspektorem Marvanem ještě
s vojenskou posilou zahájil protiútok ve Varnsdorfu proti henleinovcům. Varnsdorf se
jim úspěšně podařilo získat zpět, ale ne však v takové podobě, jako ho znali dříve…
Všechny celnice, nádraží, a úřady byly kompletně zdemolované. Byty strážníků byli
vzhůru nohama a jejich vlastní majetek zcela rozkraden.
Tohoto odpoledne nalezli finančníci na místě včerejší přestřelky mrtvolu Václava
Kozla a ještě jednoho mladého ordnera. O pohřešovaném Teichmanovi a Bernardovy
zatím zpráv neměli.
O osudu Jana Teichmana a Miroslava Bernarda se jejich kamarádi dozvěděli později,
až v novém postavení v Nové Huti.
Miroslav Bernard byl těžce zraněn, zasažen byl v okamžiku, když platil za
natankovaný benzín. Zůstal ležet na místě a později byl odvezen do varnsdorfské
nemocnice, kde mu ale po poskytnutí první pomoci mladí henleinovští lékaři odmítali
dále ošetřovat a jedině díky zákroku německého primáře MUDr. Feista nebyl
odvlečen do Německa.
Osud respicienta Jana Teichmana však byl tragický. Z přestřelky u benzinové pumpy
vyvázl zřejmě nezraněn, ale záhy byl bezbranný zastřelen varnsdorfským
henleinovcem Hansem Stennerem, který ho pak ještě okradl o veškeré věci co měl u
sebe.
Velmi tragickou životní situací si musela projít Teichmanova manželka Marie, která
těsně před jeho smrtí konečně čekala dítě, které si tak oba přáli. Navíc po této
hrozné události měla celý pohřeb obou dvou zesnulých finančních strážníků zařizovat
a platit jen ona sama.
Nepříjemná situace provázela i celý jejich pohřeb, protože byl společný i pro jednoho
zesnulého ordnera. Všichni tři byli po sobě vystaveni ve stejné kapli, všem třem hrál
na harmonium poslední píseň tentýž člověk a všichni tři byli pochováni do hrobů
vedle sebe. Henleinovci, kteří byli také přítomni, se jen vysmívali.

Následovala další výprava z Nové Huti do Varnsdorfu, která byla absolvovaná
z důvodu záchrany Miroslava Bernarda z nemocnice a nadporučíka Jansy, který byl
údajně nervově zhroucen ve svém bytě. Bernarda zachránili úspěšně i s jeho
manželkou. Jansu se jim podařilo také vzíti s sebou, ale toho později všichni litovali.
Ukázalo se totiž, že to byl zrádce. Zhroucení pouze předstíral, Němci ho měli ve
Varnsdorfu schovaného jako svého člověka a dále s nimi také spolupracoval.
S největší pravděpodobností právě díky němu přišli o život Kozel s Teichmanem. Je
až děsivé, že jeden jediný člověk, zrádce, je odpovědný za tak kruté události které se
odehrály v našem okolí…

1. října 1938
Z knihy Varnsdorfští hrdinové:
„Je 1. října. Dovídáme se o schůzce v Mnichově a o jejích následcích pro celý náš
národ. Nynější náladu na tomto bojovém stanovišti lze velmi těžko vyjádřiti slovy.
Staří vojáci v těchto okamžicích nevzpomínají na svoje rodiny, nýbrž se strachují o
příští našeho národa. V těchto okamžicích je nejlépe vidět odhodlanost všech vojáků
republiky, ať mladých, dvacetiletých, nebo dospělých mužů s šedinami na skráních.
Všichni byli na této národní výspě připraveni obětovati pro dobro své vlasti třeba i své
životy a nyní se všichni dožívají tohoto velkého zklamání.“

Rok 1945
V květnu 1945 skončila nejhorší válka v dějinách lidstva a na
hranice naší vlasti se vrátili i příslušníci finanční stráže, kteří nezapomněli
na události roku 1938 a na své zavražděné kamarády. Již 6. července 1945 byl u
inspektorátu finanční stráže Varnsdorf ustaven Fond pro postavení pomníku padlým
varnsdorfským hrdinům. Příslušníci finanční stráže chtěli důstojným způsobem
uctít památku respicienta Jana Teichmana a dozorce Václava
Kozla, kteří byli zabiti 22. září 1938 v Dolním Podluží. Stejně tak chtěli

připomenout i památku inspektora Adolfa Marvana, který zemřel 26. září 1943 na
následky věznění v koncentračním táboře.
Předsedou fondu byl zvolen respicient finanční stráže Václav Chaloupka a
jednatelem respicient finanční stráže Miroslav Bernard. Základní kapitál fondu tvořila
částka 10 900,- Kč, kterou složili zaměstnanci finanční stráže na schůzi fondu, ale
dále přispívali na toto dílo i občané, nejen z Varnsdorfu.
Slavnostní odhalení pomníku se konalo v sobotu, v symbolickém datu 22. září 1945,
tedy přesně 7 let od smrti padlých hrdinů. Celé akce se účastnilo asi 2 000 lidí, mezi
nimi i ministerský inspektor finanční stráže Dr. Krejza a účastnil se i Dr. Vávro
Šrobár.
Vlastní odhalení pomníku provedl respicient finanční stráže Miroslav Bernard.

Fotografie z archivu Jaroslava Beneše

10. dubna 2019
Zvláštní náhodou, na den přesně dne 10. dubna, avšak před devíti lety, tedy roku
2010, jsem se se svou rodinou přestěhovala z Horního Podluží do postaveného
domečku na okraji Varnsdorfu, do Tajchmanovy ulice. Bylo mi tehdy sedm let, tedy
věk, kdy byl název ulice pro mě jen holým označením místa. To, že naše ulice nese
jméno varnsdorfského hrdiny, jsem zaznamenala až o nějaký rok později.
Místo, kde bydlím a žiji mi velmi rychle přirostlo k srdci, a to, že je pojmenované po
Janu Teichmanovi, mě dnes ve známých dějinných souvislostech hřeje ještě o to
více.
Malou neznámou pro mě ještě zůstává skutečnost, že tvar jména Teichman byl
kýmsi pozměněn na nesprávný Tajchman, a to je dle mého cítění snížením úcty
k tomuto velkému člověku.
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