
MALÝ JIŘÍČEK Z PINGLU 

Pro náš historický příběh jsme si vybrali pana Jiřího Karabela. 

Dne 27. května 1942 byl spáchán atentát na říšského protektora Reinharda 

Heydricha, který provedli parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík. Po spáchaném 

atentátu ošetřil MUDr. Vřetislav Lyčka zraněného Kubiše a zabezpečil jejich 

úkryt. Ten byl však odhalen a parašutisté zabiti. 

Pan Jiří Karabel se narodil v roce 1938 ve Voticích. Otec František 

Karabel byl truhlářem a matka Jarmila Karabelová pracovala v rodinné hospodě 

Na Pinglu. Rodiče byli zapojeni do ilegální organizace pod krycím názvem 

Jindra, která pomáhala parašutistům. 

Po odhalení ošetření atentátníka Kubiše panem doktorem Lyčkou, musel 

pan doktor utéct z Prahy. Na chvíli byl ukryt v hospodě Na Pinglu. Tatínek 

Jiřího Karabela byl zatčen a odveden. Po pár týdnech si gestapo přišlo i pro 

Jiříčka a jeho maminku. Malý, tehdy čtyřletý, Jiříček Karabel viděl svou 

maminku naposledy, když byl s pláčem odvážen do Prahy na Jenerálku.  

V průběhu války pan Karabel navštívil celkem tři internační tábory. První 

zámek Jenerálka v Praze, poté internační tábor ve Svatobořicích a nakonec 

internační tábor v Plané nad Lužnicí. Patří tedy mezi tzv. „svatobořické děti“. 

Rodiče Jiřího Karabela zemřeli v koncentrační táboře Mauthausen.  

Po válce byly děti propuštěny. Tehdy šestiletý Jiříček žil chvíli u své 

babičky a pak na venkově u příbuzných. Za pár let odešel na průmyslovou 

školu. Po ukončení studia pracoval u pozemních staveb. V těchto pozemních 

stavbách se objevovaly možnosti uplatnění v jiných krajích ČR. Jednoho dne 

přišla umístěnka do firmy Avia z Prahy. O toto místo měl zájem pan Karabel i 

jeho kolega Jan Mládek. Tehdy k nim přišel soudruh ředitel a sdělil jim, že 

místenka do Prahy je pouze jedna, ale že v Karlových Varech je také místo. O 



to, kdo půjde kam, si s kolegou hodili mincí, a tak se Jiří Karabel dostal do 

Karlových Varů. 

Zděděnou hospodu Na Pinglu pan Karabel prodal. V Karlových Varech si 

našel manželku, se kterou měl dceru. Po šesti letech manželství došlo na rozvod 

a pan Karabel se přestěhoval do jiného bytu, kde si založil novou rodinu. Dnes 

už je přes čtyřicet let šťastně ženat. 


