
Pan Jaroslav Holan  

 Se narodil  3.2.1925 v Hrachově  

V jejich menším hospodářství žil s jeho maminkou Alžbětou Holanovou, otcem Františkem 

Holanem a když bylo Jaroslavovy šest let, narodil se mu mladší bratr Bedřich. 

Jeho manželkou se stala Marie Holanová (za svobodna Krotilová). 

Většinu svého času v dětství trávil chytáním ryb, chozením do lesa pro ovoce,  sbíráním hub nebo 

s kamarády u přehrady Brsina, odkud tekl potok až k jejich domu. 

Studium: Jaroslav začal studovat na ZŠ v Hrachově kde se také poprvé setkal s německým 

důstojníkem. Kdy požadoval ve škole mohl ubytovat své vojáky. Druhý den ráno se ale šlo normálně 

do školy protože vojáky zde neubytovaly. Ve školách se muselo učit německého jazyka. Po ukončení 

ZŠ, musel přijmout práci v kamenolomu, jako nařízení od německého vojska. Ve školách děti trpěly 

hladem, kvůli potravinovým lístkům-jídlo bylo na příděl. V roce 1964 Pan Jaroslav, nastoupil na 

Střední školu v Březnici Zemědělská technická škola kam chodil 3 roky. Když nastaly problémy 

s pitnou vodou, chtěli na potoku Brsina vybudovat hráz kvůli které se musela rodina Holanů 

vystěhovat. Pan Holan se nám svěřil, že se vždy chtěl stát učitelem, avšak investování peněz do studia 

si jeho rodina nemohla dovolit. Vystudoval tedy zootechnika, kde toto studium uplatnil v České státní 

pojišťovně. Rokem 1972 koupil Pan Holan dům na Dobříši, kde bydlí dodnes. 

Setkání s partyzány a parašutisty 

Jaroslav se začal stýkat s partyzány tehdy, když začali kopat zákopy a skrývat se v Brdech, kam jim 

donášel jídlo. Při jedné zpáteční cestě z lesa ho zastavil německý četník na koni, který se domníval že 

narazil na partyzána a aby se přesvědčil jestli není Pan Jaroslav partyzán, pronásledoval ho až 

k domu. Když ho ale viděl s jeho rodinou a že tam skutečně patří, odjel. Parašutisty poprvé potkal 

když se ráno rodina Holanů probudila a v kuchyni u stolu seděli dva parašutisté v německých 

uniformách a na stole měli pistole. Jeden z nich byl Polák, emigroval a vstoupil do americké armády. 

Seskočili z letadla do lesa, kdy byla jejich armáda u Kosové hory sestřelena německou armádou. Ve 

svých uniformách by ale byli moc nápadní a tak museli sestřelit německou hlídku a obléknout si jejich 

uniformy. Chtěli se dostat do Plzně ale jejich překážkou byli němci a řeka Vltava. Otec Pana Holana 

jim nabídl převoz od jednoho známého, který byl ochoten je převézt. Zda se šťastně dostali parašutisté 

do Plzně se Holanovi nedozvěděli… 

                                                                                               

 



 

 

 

 


