
Záhadná profesorka - Marie Pánková-Klíglová, *25.10.1922
Zdolbunov 

 Tento příběh neobsahuje žádné jméno zachráněného ani konkrétního zachránce. Má čtenáři sdělit 
jednu z forem  záchrany pronásledovaných a to nejen Židů.
    V příběhu jmenovaný Sáša byl Alexandr Pánek, povoláním fotograf, čerstvý ženáč, který pak 
spolu se svoji manželkou Marií, autorkou tohoto článku vstoupil do 1. čs. armádního sboru v SSSR.
Oba byli zařazeni na oddělení osvěty. Sáša jako fotograf, který pořídil velké množství snímků, které
většinou dosud nebyly zveřejněny snad proto, že po válce zemřel příliš mladý. Marie měla na 
starosti, mimo jiných povinností, monitorování rozhlasových vysílačů a mimochodem u 1. čs. sboru
byla první, která zaslechla vysílání z Banské Bystrice o vypuknutí Slovenského národního povstání.
Necháme ji nyní vyprávět o události, kterou v článku sice nedatuje, ale podle své svatby ji pisateli 
těchto řádků zařadila na časný podzim roku 1941. 
    Nový školní rok 1941 začínal jako vždy 1. září. Také střední škola ve Zdolbunově zahájila 
vyučování. Nebyla to však již ruská desetiletka, ale ukrajinské gymnázium. Jeho trvání bylo velmi 
krátké. Nejdříve Gestapo zatklo všechny významnější nacionalisty včetně profesorů gymnázia a 
inteligence a pak německé vojsko obsadilo a uzavřelo všechny střední školy.
     Profesorka němčiny, která na gymnáziu krátce působila, se stala sekretářkou gebitskomisaře. 
Nikdo ji ve městě neznal, nic se o ní nevědělo. Při vypuknutí německo-polské války údajně utekla z
Varšavy i se svou desetiletou dcerkou. Nyní zde žila s Němcem, vedoucím železničního uzlu v 
Zdolbunově. Bydleli v hotelu plně obsazeném německými důstojníky.
    Zvonek v čekárně bývalého družstva Fotografia ohlašoval příchod návštěvníka. Vedoucí 
fotoateliéru Sáša byl velice překvapen, když v něm poznal svého bývalého kamaráda ze školy – 
Žida, ale bez povinného označení žlutou Davidovou hvězdou na zádech a na prsou.
      Stmívalo se. „Nesviť, prosím tě“, zadržel pohyb Sášovy ruky příchozí. „Přišel jsem tě poprosit o
pomoc. Potřebujeme fotografie na doklady.“ A rychle vysvětloval, že jich přijde vždy pět během 
hodiny, ale každý sám. Heslo bude „Pozdrav od Griši“. Poslední si pak přijde sám pro všechny 
fotografie. „Jinak je můžeš vést v evidenci jako každého jiného, přijdou bez označení hvězdou a ty 
je přece nemusíš znát, takže nic moc neriskuješ“. Prvním deseti se zřejmě podařilo odjet s novým 
dokladem, označeným jinou národností. Pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal.
    V podvečer dosud teplého podzimního dne pospíchala tmavovlasá mladá žena do prvního 
poschodí nevelkého hotelu. Její nepříliš čisté šaty svědčily o nějaké těžší fyzické práci a její hubený
obličej nesl známky delšího strádání. Její záda a hruď zahaloval velký šátek, který bezpečně kryl 
Davidovy hvězdy. Zastavila se u dveří s vizitkou a pronikavý zvuk zvonku přivedl ke dveřím ženu 
snad stejného věku, ale upravenou, pěkně oblečenou, elegantní. To příchozí přivedlo téměř do stavu
zuřivosti. 
    „Tak jsi zapřela svůj národ?“ - začala křičet německy. „Opovrhujeme tebou. Podívej se jak my, 
Židé, dnes vypadáme a ty se pelešíš s fašisty, jen abys se měla dobře.“    „Prosím tě, mlč, já tě 
neznám, nekřič,“ bránila se napadená.
    „Tak ty mě neznáš? Svou přítelkyni z vysoké školy neznáš? Asi už neznáš ani svoji matku, otce 
ani bratra, protože jsou Židé“ – pokračovala stále německy a záměrně hlasitě, aby ji všichni, kteří 
při tom hluku už otvírali dveře, dobře slyšeli. A v hotelu bydleli sami Němci.
    Aniž by to tušila, byla ona příchozí Židovka příčinou, že se již žádné doklady, žádná cestovní 
potvrzení nemohla dalším Židům obstarávat. Nebylo to možné, neboť sekretářka gebitskomisaře, 
která opatřovala doklady tolik potřebným razítkem již nežila. Za to, že se vetřela až na 
Gebitskomisariát, že „poskvrnila čistou německou rasu“ soužitím s Němcem, byla i se svou dcerkou
okamžitě zastřelena.
     Němec, s nimž žila, byl údajně poslán na východní frontu. Štěstí, že se Gestapo díky svému až 
příliš rychlému zásahu nedovědělo o dalších pomocnících při obstarávání dokladů. Stálo by to 
životy dalších lidí. 

 Občasník Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Zpravodaj číslo 2/2003. 


