
PŘÍBĚHY 

NAŠICH 
SOUSEDŮ

PAMĚŤ NÁRODA

ZŠ Schulzovy 

sady



ANTONÍN 

BURDYCH



Ladislav a Zdeňka 

Satranovi
Antonín a Josefa 

Burdychovi

Antonín a Milada 

Burdychovi



• jeho rodiče a prarodiče 

ukryli parašutistu Jiřího 

Potůčka

• Potůček posílal přes 

vysílačku Libuši zprávy do 

Londýna

• odvysílal rekordních 200 

hodin



• pan Burdych se 

narodil 8. 4. 1934

• vyrůstal spolu se 

starším bratrem 

Vladimírem na 

Končinách u 

Červeného 

Kostelce



• 30. června 1942 přijelo na Končiny gestapo

• pan Burdych se vracel ze školy, když odváželi 

jeho zraněného dědečka

• tatínek se pokusil o útěk, byl ale šestkrát 

zasažen a zemřel při převozu do nemocnice

• maminka se psychicky zhroutila a byla 

převezena do nemocnice, poté do vězení

• pro babičku, která byla v té době na Bohdašíně 

se četníci vrátili o dvě hodiny později

30. 6. 1942



PAN BURDYCH S BRATREM 

VLADIMÍREM



POZDĚJŠÍ ŽIVOT

• pan Burdych předán do pěstounské péče

• vyrůstal ve Rtyni v Podkrkonoší, kde žije 

dodnes

• vyučil se na lesnické škole - od dětství měl 

vřelý vztah k přírodě

• odmítl jít na vojnu k pohraniční stráži

• s postupem času se začal účastnit besed a 

přednášek pro studenty a veřejnost

• má dva syny a dceru



REALIZACE PROJEKTU

• návštěva Státního 

okresního archivu 

v Trutnově

• schůzka s panem 

Burdychem

• nahrávání v 

Českém rozhlasu 

Hradec Králové



BÁSNIČKA O PŘÍBĚHU PANA  ANTONÍNA BURDYCHA I.

Příběh o smrti a hrdinství

Doba války je zlá, spoustu životů poznamená.

I jednu rodinu v Podkrkonoší,

kde žili ti dva malí hoši.

Pro borůvkové knedlíky se Toník domů vracel,

ale jen zkázu a smrt tam našel.

Za svobodu rodiče bojovali,

o parašutistu Potůčka pečovali.

Zlý jazyk však promluvil,

s gestapem se domluvil.

S gestapem přišel jen zmar,

to malý Toník hned rozeznal.

Tatínka zabili, maminku odvedli,

a naděje na šťastný život pohasly.

Potůček Němcům sice uprchl,

ale osudu svému neunikl.

Zabil ho spícího četník,

ten kolaborantský bídník.

Život šel dál, chlapci vyrostli,

ale vzpomínky na rodiče nikdy nevyhasly.



BÁSNIČKA O PŘÍBĚHU PANA  ANTONÍNA BURDYCHA II.

NESPRAVEDLNOST

Jako dítě šťastný byl.

Kdosi mu to překazil.

Smutek, pláč to vystřídal.

Strach v něm zůstal dlouho 
dál.

Ztratil všechny, domov, lásku.

Jeho život byl na vlásku.

Nezapomněl, s námi o tom 
mluví dál. Aby už žádný kluk 
nebyl nikdy sám.





PODĚKOVÁNÍ

Milan 

Hanzl

Pavlína 

Flídrová

Antonín 

Burdych

Tomáš 
Dražek



„Svoboda a demokracie je 

nejdůležitější.“

Antonín Burdych


