
Jaroslava Doležalová 

Ve školním roce 2017/2018 se do projektu zapojili tři žáci z deváté třídy, aby zpracovali příběh paní 

Jaroslavy Doležalové, která byla prababičkou jednoho z nich – Toma Koupala. Spolu s ním na projektu 

pracovaly Anna Šmejkalová a Eliška Šteflová. Tato trojice dokázala během půl roku nashromáždit velké 

množství materiálů a podnikla dokonce dvě cesty do Žďáru nad Sázavou, kde paní Doležalová žila.  

Setkání s paní Doležalovou bylo vždy velmi vřelé. Paní Doležalová, i přes svůj vysoký věk (92 let), byla 

velmi energická a optimistická paní s úsměvem na tváři. Zajímavostí jejího příběhu byl fakt, že o svém 

hrdinském činu za protektorátu nikomu nic neřekla, a její rodina se vše dozvěděla až z televizní 

reportáže. Bylo nám od začátku jasné, že její příběh stojí za to, aby se o něm dozvědělo více lidí. 

Žáci opravdu nelenili a ve svém volném čase pracovali na jejím příběhu. Vznikl tak zejména životopis, 

který mapoval nejdůležitější okamžiky jejího života, rozhlasová reportáž, která byla vysílána Českým 

rozhlasem, a video z našeho prvního setkání ve Žďáru. Dále žáci zpracovali speciální číslo školního 

časopisu věnované paní Doležalové a vytvořili o jejím životě panel, který byl součástí výstavy nadačního 

fondu naší školy. 

Při závěrečné prezentaci škol z Prahy 6 se tento tým umístil na druhém místě a vyhrál tak poznávací 

cestu do Berlína. Tohoto ocenění se bohužel nedožila paní Doležalová, která krátce před tím zemřela.  

Výsledky prací žáků si můžete prohlédnout na webových stránkách zde (vložit link: 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-6/praha-6-20172018/dolezalova-jaroslava/) 
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Jaroslava Doležalová (1925-2018) 

Paní Jaroslava Doležalová se narodila a žila ve Žďáru nad Sázavou. Vychodila zde obecnou školu a 

poté gymnázium v Novém Městě na Moravě. Ve svých devatenácti letech se provdala za Jaroslava 

Doležala, se kterým v roce 1944 přechovávali židovskou holčičku Jarmilku Wilhelmovou. Po válce 

měla paní Jaroslava svoje vlastní děti – tři syny. Pracovala v administrativě, jako archivářka, později 

také u dráhy. 

 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-6/praha-6-20172018/dolezalova-jaroslava/


 

Žáci na návštěvě u své pamětnice ve Žďáru nad Sázavou. 


