
BOŽENA ŠOCHOVÁ 
(1924) 

,,Při náletu jsem se podruhé narodila‘‘ 



Základní informace: 
◦ Narodila se 24. listopadu 1924 v Dobříši. 

◦ V roce 1943 odmaturovala a byla hned totálně nasazena. 

◦ V roce 1945 vstoupila do Československého svazu mládeže. 

◦ Její zkušenosti ze souboru ve Vycpálkově se staly námětem k filmu: 

Zítra se bude tančit všude (1952). 

◦ V roce 1968 byla na tzv. Vysočanském sjezdu zvolena do ústředního 

výboru,  ale z rodinných důvodů se mandátu vzdala. 

◦ V roce 1979 odešla do důchodu. 

Božena Šochová 



Chudé dětství v Posázaví 

◦ Maminka byla ze šesti dětí a tatínek z devíti. 

◦ Toho dne, kdy se Božena Šochová narodila, 

přišel její otec o práci v poslední železárně ve 

Staré Huti u Dobříše. Matka Boženy 

Šochové se vyučila šičkou rukavic. 

◦ Rodina se později přestěhovala do Posázaví. 

Božena vyrůstala v Prosečnici a do školy 

chodila v Týnci nad Sázavou, v Praze pak 

vystudovala gymnázium. 

◦  Otec Boženy Šochové získal zaměstnání 

jako strojní zámečník a topič. 

Dobříš  



Do Lipska 

◦ Roku 1944 odmaturovala a musela začít 

pracovat. 

◦ Dne 4. února 1944 odjela s transportem čtyř 

set mladých lidí z Benešova do Německého 

Markleebergu. 

◦ Pracovala v továrně na výrobu součástek do 

leteckých motorů. 

 

 

Průkaz paní Šochové 



Zázračné přežití 

◦ Vypadalo to, že nikdo z celé české skupiny nemá šanci 

přežít. 

◦ Začal nálet, padaly fosforové bombičky a začala se 

propalovat střecha domu ve kterém byli. 

◦ Stal se zázrak, někdo si všiml že je tam okénko od toalety, 

kterým se dostali ven. 

 

Fosforové bombičky 



Schůdky ke svobodě 

◦ Lipsko i jeho okolí bylo rozbombardované a 

mnoho lidí bylo odvoláno do vesnice Krobeln. 

◦ Božena patřila k menšině, která zůstala v 

Lipsku a to jí také umožnilo snazší útěk. 

◦ Z dřívějších pokusů byla vytipována cesta 

vlakem do Sudet, do Liberce nebo Jablonce 

nad Nisou.  Paní Božena Šochová se o ni 

pokusila 18. srpna 1944. 

 

◦ Všichni nastoupili na poslední chvíli do 

vlaku, kde se snažily schovat, Božena našla 

úkryt v úzkém prostoru za dveřmi toalety. 

◦ Jako zázrakem nakonec vlakem dojela až do 

Prahy,  vystoupila raději na zastávce u 

Stromovky a tím se vyhnula kontrole na 

nádraží. 

◦ Paradoxem bylo, že se Božena po návratu do 

Čech vrátila znovu do Lipska. 

 

Kroblen  



Rok 1968 a Vysočanský sjezd 

◦ V té době pracovala jako redaktorka 

závodního časopisu v továrně Mitas a 

absolvovala kurz na novináře. 

◦ S rokem 1968 má Božena spojenou také 

vzpomínku na protiokupační takzvaný 

Vysočanský sjezd KSČ, jehož se účastnila a 

na němž byla jako členka. 

◦ Při prověrkách na počátku normalizace 

odmítla dát za pravdu kolaborantskému 

vedení strany a byla z KSČ vyloučena. 

 

 

Vysočanský sjezd 



Azyl v Gramofonovém klubu 

◦ Podařilo se jí získat zaměstnání v 

Supraphonu, Božena dostala na starost 

Gramofonový klub. 

◦ V roce 1979, v pětapadesáti letech, odešla 

Božena Šochová do důchodu. 

◦ Její dcera i syn, kteří byli kvůli vyloučení 

matky z KSČ nevhodnými adepty 

vysokoškolských studií, nakonec dělají práci, 

jež je baví a naplňuje. 

 

 



Návraty do Lipska a stará přátelství 

◦ Tehdejší mladíci a slečny se setkávají už padesát let. 

◦ I když jich ubývá, každý rok se scházejí a dříve, i za dob NDR, 

pravidelně navštěvovali místa v Lipsku, která byla s jejich osudy 

svázána a kde se všichni, jak říká Božena Šochová, při tom 

památném osvobození ze sutin starého divadla, podruhé narodili. 

Vlajka Německé demokratické republiky 
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