
Hostivičtí občané ve vězeníHostivičtí občané ve vězení
a v koncentračních táborecha v koncentračních táborech

Každý vězeň smí jednou měsíčně dostat a odeslat dopis nebo 
dopisnici. Obálky nesmí mít vložku. Dopisům nesmí být přiložena 
známka. Dopisy smějí mít nejvýše dvě strany po 15 řádkách, 
musí být psány inkoustem a být zřetelně čitelné. 

Balíčky s potravinami mohou být zasílány ve větších množstvích. 
Zásilky peněz smějí být zaslány pouze poštou. Měsíčně do 50 K.
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Fotografie z návštěvy bývalých vězňů v koncentračním 
táboře Osvětim v roce 1947

Místní platidla
v koncentračním táboře 

Buchenwald

Koncentrační 
tábory
přežili

Karel Boček st.

Jindra Bočková

Karel Boček ml.

Vilém Černoch

Václav Kočí

František Kotík

Jaroslav Kučera

Antonín Žemla

Popravení a oběti věznění

Zikmund Škrabálek *1883Zikmund Škrabálek *1883

bydlel v Hostivici a byl bydlel v Hostivici a byl zaměstzaměst--
nánnán jako strážný na letišti. Byl jako strážný na letišti. Byl 
zatčen na anonymní udání zatčen na anonymní udání 
18.10.1941 a po výsleších 18.10.1941 a po výsleších 
v Praze byl poslán do v Praze byl poslán do koncentkoncent--
račníhoračního tábora Mauthausen, tábora Mauthausen, 
kde 17.2.1942 zahynul.kde 17.2.1942 zahynul.

Josef Vlček *1873Josef Vlček *1873

byl domkářem v Hostivici. Pro byl domkářem v Hostivici. Pro 
nesplnění předepsaných dodánesplnění předepsaných dodá--
vek obilí byl r. 1943 zatčen vek obilí byl r. 1943 zatčen 
a odsouzen k nuceným pracím. a odsouzen k nuceným pracím. 
Zemřel v táboře Zemřel v táboře BayreuthBayreuth
ve věku 72 let.ve věku 72 let.

František Patera *1874František Patera *1874

byl skladníkem hostivické Včely byl skladníkem hostivické Včely 
a několik let náměstkem staa několik let náměstkem sta--
rostyrosty. Za války bydlel u dcery . Za války bydlel u dcery 
v Litovicích, byl zatčen za v Litovicích, byl zatčen za 
ilegální činnost v KSČ, hlavně ilegální činnost v KSČ, hlavně 
rozšiřování tiskovin. Zemřel rozšiřování tiskovin. Zemřel 
23.10.1942 v koncentračním 23.10.1942 v koncentračním 
táboře Oranienburg. Jeho táboře Oranienburg. Jeho 
manželka, zatčená v Unhošti, manželka, zatčená v Unhošti, 
se vrátila z tábora se vrátila z tábora RavensbrückRavensbrück
s podlomeným zdravím.s podlomeným zdravím.

Bohuslav Lang *1894Bohuslav Lang *1894

Marie Langová *1894Marie Langová *1894

Manželé Langovi si postavili Manželé Langovi si postavili 
roku 1924 domek v Litovicích. roku 1924 domek v Litovicích. 
Byli členy družstev Dělnický Byli členy družstev Dělnický 
dům a Včela, podíleli se na čindům a Včela, podíleli se na čin--
nostinosti KSČ a KSČ a učinkovaliučinkovali v dramav drama--
tickémtickém kroužku. Bohumil Lang kroužku. Bohumil Lang 
byl členem a později velitelem byl členem a později velitelem 
litovického hasičského sboru. litovického hasičského sboru. 
Za okupace u sebe dva roky Za okupace u sebe dva roky 
ukrývali člena ÚV KSČ Jana ukrývali člena ÚV KSČ Jana 
Žižku a podíleli na roznášení Žižku a podíleli na roznášení 
ilegálních tiskovin. Jejich činilegálních tiskovin. Jejich čin--
nostnost však byla prozrazena a B. však byla prozrazena a B. 
Lang byl zatčen 23.2.1943, Lang byl zatčen 23.2.1943, 
jeho žena o den později. jeho žena o den později. 
B. Lang byl popraven 1.5.1944 B. Lang byl popraven 1.5.1944 
v v MülsenuMülsenu--St. St. MichelnMicheln. . 
M. Langová zemřela na tyfové M. Langová zemřela na tyfové 
onemocnění 5.3.1945 v onemocnění 5.3.1945 v konkon--
centračnímcentračním táboře táboře RavensRavens--
brückbrück..

Rudolf Vilím *1916Rudolf Vilím *1916

z Jenečka byl totálně nasazen z Jenečka byl totálně nasazen 
do do ChemnitzuChemnitzu a zatčen pro a zatčen pro sasa--
botážbotáž. Zemřel ve věznici v Lito. Zemřel ve věznici v Lito--
měřicích 23.1.1945.měřicích 23.1.1945.

Josef Jandera *1896Josef Jandera *1896

pracoval nejprve jako samopracoval nejprve jako samo--
statný lakýrník, později jako statný lakýrník, později jako 
lakýrnický dělník na letišti. Byl lakýrnický dělník na letišti. Byl 
členem hostivického hasičského členem hostivického hasičského 
sboru a za války velitelem sboru a za války velitelem klakla--
denskédenské okresní hasičské jednookresní hasičské jedno--
ty. S dalšími hasiči připravoval ty. S dalšími hasiči připravoval 
odboj hasičských sborů, ale odboj hasičských sborů, ale 
15.12.1944 byl zatčen. Zemřel 15.12.1944 byl zatčen. Zemřel 
na útrapy věznění 12.4.1945 na útrapy věznění 12.4.1945 
v Terezíně.v Terezíně.

Štěpán Drda *1903Štěpán Drda *1903

byl členem a jednatelem hasičbyl členem a jednatelem hasič--
skéhoského sboru a sekretářem SK sboru a sekretářem SK 
Hostivice. Jako tiskař Hostivice. Jako tiskař zaměstzaměst--
nanýnaný při výrobě potravinových při výrobě potravinových 
lístků dodával odboji lístky vylístků dodával odboji lístky vy--
tištěné navíc. 25.11.1941 byl tištěné navíc. 25.11.1941 byl 
mimořádným soudem mimořádným soudem odsouodsou--
zen z poškozování hospodářství zen z poškozování hospodářství 
Třetí říše a ještě téhož dne poTřetí říše a ještě téhož dne po--
praven.praven.

Josef Josef BroulBroul *1906*1906

bydlel v Hostivici a byl místobydlel v Hostivici a byl místo--
předsedou SK Hostivice. předsedou SK Hostivice. PůsoPůso--
bil v hodnosti štábního kapitána bil v hodnosti štábního kapitána 
jako zpravodajský důstojník. Za jako zpravodajský důstojník. Za 
okupace pracoval v odbojové okupace pracoval v odbojové 
skupině Balabán skupině Balabán –– MašínMašín. . 
V lednu 1943 byl zatčen a v V lednu 1943 byl zatčen a v zázá--
říří 1943 v berlínské věznici 1943 v berlínské věznici PlötPlöt--
zenseezensee popraven.popraven.

František Novotný *1912,František Novotný *1912,

z Jenečka byl aktivním z Jenečka byl aktivním fotbafotba--
listou FDTJ, Rudé hvězdy, SK listou FDTJ, Rudé hvězdy, SK 
Meteor a po sloučení byl Meteor a po sloučení byl sekresekre--
tářemtářem SK Hostivice. Podílel se SK Hostivice. Podílel se 
rovněž na stavbě Dělnického rovněž na stavbě Dělnického 
domu. Jako zámečník ve domu. Jako zámečník ve WaltWalt--
rovce v Jinonicích byl po rovce v Jinonicích byl po 
vyprovokovaných událostech vyprovokovaných událostech 
11.9.1941 zatčen a 1.11.1942 11.9.1941 zatčen a 1.11.1942 
zemřel na následky věznění zemřel na následky věznění 
v koncentračním táboře v koncentračním táboře MautMaut--
hausenhausen..


