
PROJEKT – OPEVNĚNÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU 

 

Náš projektový den začal malým seznámením s opevněním čs. pohraničí a s 

pro Čechy nevýhodnou politikou tehdejší doby. Abychom si představili 

obtížnou výstavbu, situování a nelehké pohybování v bunkrech, vyšli jsme 

na Jelení kameny. 

Druhý projektový den volně navázal na předešlý a doplňoval informace již 

dříve zmíněných témat. 

Osudy mužů, již bojovali proti fašistickému režimu ve Šluknovském výběžku, bylo tématem 

pro náš poslední projektový den. Detailně jsme probrali „varnsdorfské hrdiny“: Václava 

Kozla, Jana Teichmana, Miroslava Bernarda, Aloise Marvana.  

VĚDĚLI JSTE? Při všeobecné mobilizace bylo povoláno kolem 1 250 000 mužů. 

 

 

 

 

 

ÚČASTNÍCI: 

A. Riedlová G2 

D. Dužár G4 

F. Doktor G4 

J. Bělina G2 

J. Beran G2 

J. Johan G2 

J. Kolka G2 

J. Šmíd G4 

K. Mimrová G2 

M. Slánský G4 

O. Novotný G2 

O. Petr G4 

P. Brtinský G4 

T. Krajdl G4 

V. Kanis G2 

ZAMYŠLENÍ: 

Nesčetněkrát jezdíme do Dolního (Gruntu) 

Podluží a jen málo z nás se zastaví u pomníku, 

který je věnován právě Janu Teichmanovi a 

Václavu Kozlovi, již padli vražednou rukou 

henleinovců, když tankovali benzín, právě 

v místě dnešního pomníku. Sáhněme si do 

svědomí, kolikrát jsme si přečetli tu náhrobní 

desku nebo jejich životní příběhy, kolikrát jsme 

tam dali alespoň květinu.  Přiznám se, já ani 

jednou, až díky tomuto projektu se tímto tématem 

budu dále zabývat. Velmi si vážím jejich ochoty 

padnout za vlast, za budoucnost svých potomků. 

Doufám, že jsem někoho z vás také oslovil. 

MINI TEST: 

Kdy byla vyhlášená všeobecná 

mobilizace roku 1938? 

a) 3. září 

b) 23. září 

c) 6. srpna 

 

Kdo byl od 22. září 1938 ministr 

národní obrany? 

a) Jan Syrový 

b) Rudolf Beran 

c) Jan Novák 

 

Co byla hlavní obrana vlasti při 

všeobecné mobilizaci? 

a) pohraniční opevnění 

b) početná armáda 

c) elitní bojové skupiny 
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