
ZASE SPOLU 

PO STOPÁCH  
2.SVETOVEJ VOJNY NA 

ZÁPADNOM ČESKU 

Žinkovy 

Ľubotice 

Spálené Poříčí 
Tulčík 



Nepomuk  
- rodiště Sv. Jana Nepomuckého 

- Městské muzeum a galerie 
Zde jsou trosky amerického bombardéru B–24 
Liberator, který se 22. 2. 1944 zřítil na nedalekou 
Dubeč. Zahynulo 10 mladých letců a  jediným 
přeživším byl seržant Raymond Noury, který 
Nepomuk dokonce dvakrát navštívil – v roce 2004 
poprvé a v roce 2009 podruhé. 

   JAN      JAKUB 
Muzeum 

Pohled od Dubče 



MUZEUM  
Ostatky bombardéru Liberator B-24 



Raymond André Noury 
Raymond A. Noury, jediný člen posádky letounu 

Liberator B-24, který přežil jeho pád 22. února 1944 na 
vrchu Dubeč u Nepomuku 

 
 

 

Jiří Kolouch 



Liberator B-24 
 Byl americký bombardovací letoun, který se stal významnou 
zbraní druhé světové války. 
V Bombardéru byl 11 členná posádka z toho přežil jediný 
Raymond A. Noury 
 
1. pilot poručík George M. Goddard  
2. pilot poručík Haig Kandarian 
Navigátor poručík Joseph Frederick Altemus  
Bombometčík poručík Charles Fayne Spickard  
Střelec seržant Oscar William Houser  
Střelec seržant Rexford Harwell Rhodes   
Radiooperátor seržant Wayneworth Evanson Nelson  
Střelec seržant Harold Clevurn Carter   
Střelec seržant Roy Elton Hughes   
Střelec seržant John Aloysius Goldbach   

 
 



Válečný pomník na Dubči 



ZÁMEK ZELENÁ HORA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panna Maria 
 Zelenohorská 



• PTP 
• Pomocné technické prápory (PTP, slovenský pomocné technické prápory) 

či Vojenské tábory nútených prác (VTNP) boli útvary Československej 
ľudovej armády.V skratke bolí to vojaci ktory nemalý zbrane ale dostali 
krompáč a LOPATY. Dôležitým dôvodom ich vzniku bolo aj zabezpečenie 
lacnej pracovnej sily pre vybrané hospodárska odvětví.Fungování PTP 
nemalo oporu v československých zákonoch a medzinárodným 
právu.Pomocnými technickými prápory prešlo, podľa rôznych odhadov, 
medzi 40 000 a 60 000 občanů.Pracovali v baniach (na Ostravsku, 
Kladensku i na slovenských). 



ZELENÁ HORA A FILM 
- ČERNÍ BARONI 

Veščinou chodili do Uralových dolu kde 
zemřely. Lehčí formou to popsal Jaroslav 
Švandrlík ve svojom filme Černí Baroni. 

Švandrlík tam aj bol. 



Jak se dělá 
reportáž 

(D.Růžička)   

- Příprava první 
reportáže 



BESEDA S  PANÍ HANOU 
HOMOLKOVOU 

 
  

O statečném činu jejího manžela JAROSLAVA HOMOLKY a jeho rodičů, kdy za druhé 
světové války ukrývali tři roky manželský židovský pár (Ružena a František 
Ehrmannovi). Za tento čin , získali vyznamenáni Spravedlivý mezi národy 
 



Záchranné Story 
 
Homolka, Matěj  
Homolková, Růžena  
Homolka, Jaroslav  
Matěj Homolka, b.1904, vlastnil malé farmě v odlehlé vesnici Nechanic. … [Show 
more] Když se někdo z rodiny potřeboval nové boty, on šel do Moritz Ehrmann, v obci 
Spálené Poříčí, se siluetou chodidlech jejich nohou, a Ehrmann by boty pro něj, někdy i na 
úvěr. Moritz syn, František Ehrmann, který žil v Praze, byl aktivní v partyzánském podzemí 
během nacistické okupace. V květnu 1942, Ehrmann a jeho manželka, Růžena, byly 
oznámeny hlásit k přepravě do terezínského ghetta, ale rozhodl se ignorovat pořadí. Oni už 
poslali své dvě děti do Anglie s Kindertransport. František Ehrmann vzpomněl Matěj 
Homolka a požádal ho o přístřeší pro sebe a jeho manželka. Homolka schoval pár, nejprve v 
jámě v silu, a pak ve svém malém domku, v prostoru za oblečení skříň s opěradlem, která 
otevřela. Na rozdíl od Homolka manželky a jejich 20-rok-starý syn, Jaroslav, nikdo nevěděl, 
tajemství. Někdy Jaroslav vzal Ehrmanns do blízkého lesa v noci, užívat čerstvého vzduchu. I 
přes nebezpečí smrti by měla být objeveny jejich humanitární čin se Homolkas kryté na 
Ehrmanns po dobu tří let, od května 1942 až do osvobození v květnu 1945.  
Dne 10. ledna 2001, Yad Vashem uznal Matěje a Růžena Homolka a jejich syn Jaroslav 
Homolka jako Spravedlivý mezi národy.  Ověření : Stránky židovské obce  
 





Nicholas Winton měl své krédo: „Když něco 
není nemožné, musí existovat způsob, jak to 
uskutečnit.“ A tak se svými spolupracovníky 
zajišťovali německá povolení k vycestování 
dětí, následně britská povolení k vpuštění do 
země a samozřejmě sehnat dětem adoptivní 
rodiny. Přes přísný dohled gestapa se 
podařilo z Prahy dostat 8 vlaků a celkem 669 
dětí. Největší devátý transport, který měl 
převážet 250 dětí, naplánovaný na 3. září 
1939 už ale nevyjel, protože 1. září začala 
druhá světová válka. 

Nicholas George Winton 



            Zájmy paní Homolkové 
- účastnice sokolských sletů 
- obdivovatelka sportovců 
- turistika 



Spálené Poříčí 
Židovský hřbitov zde stojí od 17. století a nejstarší náhrobek je zde od roku 
1801. Židovský hřbitov se nachází v Pražské ulici. Rokokovská synagoga byla 

zbořena v roce 1946 a na památku je zde vytvořen zbořený památník 
synagogy. Ve „Vinárně“ bydleli i manželé Ehrmanovi a název Joachima Lewidta 

má po svém nejstarším majiteli. 



ATOM MUZEUM 



OPRAVDU STŘEŽENÉ  
MÍSTO - MÍŠOVY 



PARTYZÁNSKÝ VÝLET 



 



Poďakovanie všetkým, ktorý nás 
obohatili a umožnili účasť na tomto 

projekte. 
Največšie Poďakovanie pre MAS 
Šafrán a Sv. Jana z Nepomuku.   

 



Zdroje: Google obrázky 
        Židovská obec 
 
Stránky obcí: Nepomuk, Klášter,  
     Nechanice 
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