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Sel jsem iivotem s otevfenym hledfm
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Mam napsat, vydat a to jii sestnacte dill<o? Tyto otazl<y mi v hlave dlouho
vfi'ily. Pratele doporucovali pol<raeovat. Zvlaste patnacta lmfil<a Na vsechno byli
jsme dva se setl<ala s ohlasem .... Ta l<nfiecl<a je velmi pel<na, nedej se zahanbit
i napresrol< ... napsal pfftel rodopisec lng. Zbynek Hauser z Kolfna, l<oncem rol<u 2003.
Pfftel Cernil<: Tva knfil<a je nejen dobra, alev)lborna! Kveta Pol<orna Hradec Kr.ilove:
Del<uji 11 za l<nfil<u, precetla jsem ji hned celou. Jiste 11 aspen pomahalo, l<dyi
jsi svou bolest mohl vyjadrit slovy v basnfch .. . Panf Sulcova z Chotebore
vzpomfnala, jal< jim lasl<ava, usmevava a mila ucetnf Chvojl<ova nosila v)lplaty
v tovarne. I upffmne vyjadrenf prate! - Alfreda Steppl<a z Nemecka a jurl<y
Oziemczuka z Polska potesilo.
Tedy jsem Vas pratele poslechl.
Narodil jsem se deset rol<u po prvnf svetove valce! Proiil nemed<OU okupaci
a totalitnf rudou moe. Tedy vzpomfnky z meho iivota nemohou bjt bez svedectvf
z techto temnych easu. V teto lmfice nenf vsechno, co jsem za trictvrte stoletf
proiil a zachytil. Krenik, denil<u, dokumentu mam v archivu velil<y pocet, a tal<
jsem z nich vybral jenom to, co jsem pokladal za zajfmave. S vfrou, laskou
a nadejf jsem kracel iivotem. Tyto tri zakladnf atributy mi byly hrazf, o kterou
se tffStily vsechny utol<y nositelu bezpravf, jal<e ledove kry o skalu.
Nechci si nechat jen pro sebe
Byl jsem skutecne snilel<, zpatecnil<, real<cionar, ci naboiensky fanatik,
jak zaznamenal do sve KNIHY POZNATKU- spiclbloku, soudruh T.? Pro cloveka
takoveho raienf jako byl tento hlfdac totalitnf moci, jiste ano. Bylo takov)lch
mnoho v na5em narode, l<teff podlehli utopistid<e myslence, ie jedine ta prinese
Iidem raj na zemi , a tal< hlfdali, udavali sve spolubliinf, sousedy i mnohdy sve
prfbuzne a docela, jal< jsem zjistil v jednom zapisu - udaval syn vlastnf matku,
nebof mela jiny nazor na ,budovanf socialismu". Z registru StB znam prfpad,
jak jedna iena podavala hlasenf na sveho maniela, s kym se st_yka. Moina ho
tfm uchranila od veznenf. Taktiky estebaku byly vselijake, aby zfskali donasece.
I kdyi od nekter.Ych zaznamenanych pffpadu uplynulo pres padesat let,
neuvedl jsem v nich vsude plna jmena zueastnenych osob. Mnozf z nich jeni
jednali podle hesla: Kdo nejde s nami , jde proti nama videli v kaidem druhem
tffdnfho neprftele, jii odesli z tohoto sveta i se sv)lmi skutky. Nevfme jestli jich
jeste pred odchodem nelitovali. Nesud'm e! Nebof nevyzpytatelne jsou cesty
Pane a jenom Buh spravedlive posoudf Ciny kaideho clovel<a!
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Muj pfftel Bohumil Cernil< me nazval sfastnym clovel<em a vydal i lmfi.eci<U
s tfmto nazvem. Mohu prohlasit: .. Mel a rna pravdu! " Zasluhou a vzorem drah
maminl<y a milovane mani.ell<y jsem sl<utecne sfastnym clovel<em! Ony na m
pusobily a usmernovaly mou i.ivotnf lodicl<u.
Maminka mi iivot dala,
I< vfi'e Boha vychovala,
a Marie, iena mila,
i.ivot laskou naplnila!
Bude-li se nel<omu zdat , i.e rna vyznanf, zvlaste v letech mani.elstvr Jsou
zidelizovana, i'il<am: .. Laska" prava Iaska dvou lidf, ktei'f pfijali Kristova slov..,
Budete jedno telo a jedna duse, se neda slovy vyjadi'it! A TO BYLO U NA~
DVOU!"
Nenapodobuji zname osobnosti, ktere vydavajf lmihy a v nich vykladaJf jl\k
probfhala jejich kariera. Chci jenom zanechat strucne vzpomfnky aoveka, jemu
by la nasilne pi'istfii.ena kffdla v jeho rozletu ke vzdelanf a k vyssfm met<tm
a kt e.Y presto svou houievnatostf se dopracoval urcite urovne, zvl~~t
v historickem badanf.
Delmji Bohu, i.e jsem mel maminku, zboi.nou praktil<ujfcfki'esfanku a manfell<u,
l<tera byla mou neunavnou pomocnicf a radkynf, pfi kai.dem mem konanf, af do
poslednfch hod in sveho i.ivota.
BOHU DIKY!

DEO GRATIA$!

v Sobfnove, v lednu Leta Pane 2004.

Karel Janacek- Sobenovsky
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Na zkusene ve Slezsku
0 mladf jii. hodne jsem napsal ve svych l<nfi.kach, tedy se nebudu opakovat.
I o ueenf kovafem v Libici nad Doubravou jsou moje vzpomfnl<y ve spisku
Historky vesele i vai.ne.
V dubnu 1945 jsem vykonal s uspechem kovafske zkousl<y v Chrudimi
a s pfestavkou lecby po stfelnem zranenf, utrienem v boji u Sobfnova,
dne 5. kvetna 1945, jeste jsem jezdil do Libice pracovat k mistrovi Daleckemu,
do 31 . srpna toho roku. v zai'f a njnu jsem pomahal doma v hospodai'stvf, nebof
rana na levem boku se spatne hojila a bolela. Ti'etf nedeli v i'ijnu byl u nas
na posvfcenf maniel sestfenice frantiSky jindfich Smolka z Brodku u Pferova
a pfemluvil me, abych s nfm jel k nim, i.e jeho svagr Rudolf Kratochvil je narodnfm
spravcem modernf kovarny ve Vrbnu ve Slezsku a poti'ebuje tovaryse. U Smolku
jsem pobyl nekolik dnu a po zprave, kdy marne pi'ijet do Vrbna jindi'ich
se mnou jel. Bylo to pekne hranienf mesteCk.o a kovarna skuteene na tu dobu
modernf, plna stroju, zaffzena vfce jako zameenid<a dilna. Dum v l<terem byla
byl patrovy a blfzko sti'edu mesta. V dilne pracovali ti'i Nemd- stal)l Urban, jeho
syn Karel, ten byl hlavnfm mistrem a mluvil i eesl<y a pal< jeho patnactilecy syn,
ueen.
Brzy jsem zjistil, proc pan spravec poti'ebuje cesl<eho pomocnil<a, on vlastne
potfeboval hlfdaee tech Nemcll. Sta.y Urban se svou maniell<ou bydlel v pffzemf,
v patfe byla kuchyn a ctyfi mfstnosti, vybavene panskym nabytkem. v jednom
pokoji jsem spaval. DaiSf mfstnosti ob9Yali maniele Kratochvilovi. Mistr Karel
Urban bydlel v rodinnem domeCk.u dost daleko od sti'edu mesta. Moina,
i.e musel uvolnit byt v pati'e nad kovarnou pro narodnfho spravce.
Pracovnf doba se pi'esne dodriovala! R.ino se zacfnalo v osm hodin, v deset
byla patnactiminutova pi'estavka na svaanu, pi'esne v poledne zvonil zvonek
a ja musel nahoru na obed.
Kratochvil byl podivny kovai'. Pi'ichazel rano do dilny, asi hodinu s nami neco
delal, ti'eba s mou pomocf stocil par podkov, prohledl veci na opravu a zmizel.
Objevil se zase k pate hodine odpolednf, aby pfevzal penfze za vykonanou
prad! Kdyi se kovali kone, tak se vidy prace zueastnil. Podkovafina ho bavila.
Zc\kaznil<y jsme obsluhovali s mistrem Urbanem. Kdyi nebyl pfftomen, musel
jsem s nimi jednat sam. Sta.Y Urban s vnukem do nieeho nemluvili.
Ke svacine mi pfinasela panf Kratochvilova namazany krajfc chleba, kavu
nebo eaj. Vidy jsem krajfc pi'ei'fznul na pul a jeden kus dal ucednil<ovi. Nemci
dostavali snfieny pi'fdel potravin a tal< ten hoch chleba s chutf snedl. Pracovalo
se sice volne, ale stale po celou smenu, tal< na nejaky hovor eas nebyl a pak
Nemci byli zamlklf, pi'ed oeekavanym vystehovanfm. Po setmenf nesmeli chodit
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na ulici, museli odevzdat radiopfijfmace, povinne navstevovat ruske filmy
o krutostech napachanych nemeci<Ou armadou v Sovetskem svazu. Zili ve strachu.
Na pozvcinf Karla Urbana jsem jednoho veeera ho navstfvil v jeho domeCim.
Naffl<al: .. Proc musfm prycs celou rodinou? Cely iivot s otcem poctive pracujeme,
nebyli jsem vojaky, ani v nacisticke strane." Doufal, ie se za dva roky zase
navratf do sv)fch domovu.
Nevfm jestli mel pravdu, ale v te dobe se nerozliSovali dobrf- zlf Nemcl.
Cesi dobre poznali jednanf Nemcu usedlych v Ceskoslovensku a vedeli o jejlch
nadsenf pro Hitlera. Blfzko Vrbna byla jedna ul<cizl<a jejich cinnosti i po valce.
Na ieleznienf trati mezi Bruntalem a Vrbnem byl znieen v)fbuchem tunel. Cestujfd,
tedy i ja, museli prech.izet kopec zkrze nehoz vedly koleje. Mlstr Kratochvn ml
povedel, ze to udelali nemeetf fide z nenavisti vucl Cechum.
Par mesfcu od prozitf stra5nych zazitku - ktere sl nesu po cely f lvot - kdy
u Sobfi'iova umfrali sousede, pratele a bratr, od jejlch soukmenovcl1, Jsem nemohl
mft potesujfcf slova pro rodinu Urbanovu. Na boku ml Jeste pallia Jlzva po zasahu
strelou z kulometu a v pameti byly cerstve clny ol<upantu - zacykanf, veznenf,
popravovanf znamych lidf. Nemci nynf sldfzeli , to co zasili. A tak se dostall
pod valec odplaty i nevinnf: Moina ie to byla i rod ina Urbanova ve Vrbne.
Kdyz jsem nastoupil do prace u Kratochvila sel se mnou druhy den
na Mestsl<y urad. Byli jsme zavedeni do velil<e budovy s radou prostornych
mfstnostf. Ty byly pine nabytku, radif a ruzneho 5atstva. VSechno bylo zkonfiskovane
obyvatelum . .. Mas moinost si vybrat obleeenf jake se ti lfbf'', bylo mi reeeno.
Vybral jsem si maniestrove jezdecke kalhoty, vysfvanou kosili, koiene holinky
tam nebyly, tak jsem si aspoi'i vyfasoval vysoke boty z filce. My mladf jsme
napodobovali ruske vojaky a shaneli na obleeenf co se aspoi'i trochu podobalo
uniformam. Vybrane l<usy, byly pekne slozene, jsem ani nezkousel a hned
je zabalil a poslal domu. Kdyz jsem prijel na vanoce a sotva si sednul u stolu,
prisla z v)fmenl<arske svetniCky rozesmata nejmladsf sestra jarl<a, obleeena
v te vysfvane l<osili, l<terou jsem mel za normalnf panskou. Byla to vSak dlouha
kosile pro zenu. A jak jsem dopadl s kalhotami? Ty jsem si natahnul, boty nazul
a vysel na naves s nimi se pochlubit. Sotva jsem udelal nekolik kroku poeala
se Iatka trhat a zakratko byly kalhoty sama dfra. Material byl zcyrely. Vratil jsem
se domu rozervany jako vandrak.
V osmi cydnech, l<tere jsem prozil ve Slezsku jen jedenkrat se vydal
na pujcenem l<ole od mistra za poznanfm okolf. Kratochvil me varoval:
.. Dri se jen blfzko Vrbna, nejezdi k hranid, nebo te chytnou polstf vojaci a odt.ihnou
do Varsavy, kde budes muset odldfzet trosky budov. Vojaci prech.izf i hranlci
a chytajf muie i na na5em !lzemf, nebof dost.ivajf za kaideho chyceneho odmenu!"
Projezdil jsem asi dvacet kilometru tfmto l<r.isnym luajem a zase se vratil.
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"---- Po navratu z vanocnf dovolene jsem pana mistra poi.idal o z.ipis
do pracovnf knfiky 0 sl<oncenf meho zamestnanf a ten se slovy:
..V dobrem jsem se se5li, v dobrem se rozejdeme" , mi z.ipis orazftl<oval a podepsal
a ja se ze zkusene navratil do Sobfi'iova. Vidyf ty dva mesfce jsem tam stravil
jako poustevnil<, bez sourozencu a kamaradu.
Muj vel<. se nachylill< osmnacti letum. Penfze byly potreba, nemohl jsem
lenosit. S mfstnfm kovarem Frantiskem Zdfmalem jsem se domluvil,
ie me zamestna, nei si najdu nejal<e mfsto. Pracoval jsem u neho jako kovarsi<Y
tovarys od 10. ledna do 26. unora 1946. Mel zastarale zai'fzenf, na l<tere jsem
nebyl zvykly.

Druistevni podniky zemedelske - HavliCkiw Brod - 1946-1947
Byl to pan Rudolf Sta.Y ze Sopot, kte.Y me vylakal do tohoto podniku,
kde sam od mladf pracoval a byl taky akcionarem, nebof to byl druistevnf z.ivod.
Prvnf dva mesfce jsem pracoval s mistrem Bartou. Hotovili jsme uplne nov)!
vleeny vuz za traktor americke v)froby Farmar, kte.Y nemel sti'fsku a v)ffukove
spaliny vyletovaly trubkou hned za ridieem. Kdyz truhlari kostru vleku vybavili
podlahou a postranicemi a my cely vuz nabarvili zelene a vsechno zelezne
natreli aisenlakem, meli jsme z vykonaneho dila radost a je5te vfc, kdyz jsme
byli pochvaleni mistrem Holendou a ridicem, jenz hned vuz pripjal za traktor
a projfidel s nfm po travnate plose pred tovarnou.
Na5e radost dlouho netrvala. Hned pri prvnf jfzde s nakladem sena, rura
chytila od ihav)fch jisker. Rldic jen staol odepnout traktor as nfm ujet do bezpeCf.
Z vleku zllstala jenom pokroucena kostra a ohorele pneumatiky.
Druistevnfci teto tovarny meli behem meho roenfho zamestnanf vubec
smulu.
Po teto prfhode jsem se dostal ke dvou kovarum, kterf vyrabeli kovove
souC.istky na vyoravaee brambor - reeene certy. Byl to pan Dvorak z Brodu
a jiz zmfneny Rudolf Sta.Y se Sopot. Prace byla ukolova, u rozpalenych pecf.
ja s jednfm pomocnil<em jsme vkladali do ust pecf kusy presne pripravenych
ielez, vytahovali ihave a pomahali mistrum na ruznych stolicfch staeet a ohybat
je na potrebne souC.istky. Pracovali jsme volnym tempem s prestavkami. Sta.Y
byl rozumny muz a ochotne poradil a predvedl co a jak defat a mnoho toho
nenamluvil. Dvorak byl trochu jiny.Pred nfm nikdo nesmel strcit ruce do kapes,
to se hned do neho pustil s l<.iz.infm: .. Jen (enoch rna ruce v kapsach!"
Prose( jsem za ten rok snad celou fabriku. Pripadalo mi, ie hlavnf mistr Holenda
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drif nade mnou ruku. Neoo.l jsem se zadne prace. Z kovarny me ural do yYrobny
kol k vyoravacum. Na stacenf obrucf jsme se po cydnu stffdali, nebof na stoeenf
200 kusu byla tal< mekka norma, ie jsme museli cast smeny proflakat. Tehdy
jeste nefadili normovaci a nebyl vzorem rusky Stachanov.
Prave tam jsem mel konflikt se spravcem Josefem Rybafem a brzy po nem
taky skoncil muj pracovnf pomer.
Kdyi se kola doplnily spicemi, tak se do stfedu nich sroubovala litinova
loiiska. Ctyfi pracovnfci byli sehranf, takie jim sla prace od ruky a planovany
pocet zhotovenych kol byl pfekroeen. Co je v5ak velmi rozeilovalo, byla denne
rannf navsteva pana spravce podniku Rybafe. Pfich.izel pravidelne, peCiive
obleeen, s kravatou a kloboukem na hlave. Postavil se se zaloienyma rukama
za z.idy u sroubovacf stolice a mlel: .. Hosi, delejte, hosi delejte, af splnfme
plan!" Tense pi nil. Tyden co cyden v expedici stala sefazena v plnem lesku vfce
jak stovka techto stroju pro zemedelce. Po valce byla po nich u soukromnfku
velika poptavl<a.
Jednou se me chlapci zeptali, jak by se zbavili protivneho spravce, kte.Y je denne
otravuje a mele jedno a totei.
Jii v tech letech jsem mel hodne pfeeteno a bavilo me .ymovanf. Sloi.il jsem
jim vers, kter:Y pak napsali kffdou na velkou eernou tabuli a zaveslli nad svoje
pracoviSte.
Spatne se nam na ty kola boucha,
kdyi nam Josef kaidy den,
na ty ruce kouka.
Je to v z.ijmu nasem
a v z.ijmu celku,
aby Pepek ui byl z dilny venku.
Druhy den vstoupil do dilny pan spravec jako obvykle. A hned zaeal:
.. Hosi, delejte af... " a uprostfed vety zmlknul, nebof se mu oci upfely na tabu II.
Jeho tvaf zrudla, nemotorne se otocil a odkraeel. Po jeho odchodu se delnfcl
rozfechtali.
Neuplynula hodina a pfiSel dobracky dilovedoucf Holenda. Od uCednfku
zjistil, ie provokacnf vers jsem sloiil ja...Musts se jft panu spravcovi omluvlt
a celou z.ileiitost mu vysvetlit. Ja vfm, ie vas syYmi opakovanymi yYZVaml
nervoval. Je to star:Y pan a ui jiny nebude." .. Pane mistr ja za nfm nepujdu,
to radeji odejdu z tovarny" zamftnul jsem jeho pfanf. Utekl cyden spravec
se v dilne neukazoval a ja o omluve neuvaioval. Jednoho rana, kdyi jsem pfiSel
od vlaku do prace spatfil jsem smutne divadlo. Velika hala se strojovnou
a kovarnou byla v troskach, pres noc shofela. Ti, kteff meli v tovarne podily
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vyhrabovali z pozafiSte. to co by se jeste mohlo hod it pro daiSf provoz.
Sel jsem za Holendou a ten mi dal razftko do pracovnf lmfiky. S nfm as nekolil<a
spolupracovnfky, s nimii jsem pfi pfestavkach debatoval, jsem se rozloucil
a odkracel na nadraif. Mzclove vyrovnanf pfislo za eas postou v pofadku.

Divok.y zapad na severo Cech- r. 1947
Za v.ilky, kdy byla tal<y okupov.ina Francie museli mladf Francouzi jft na otrocl<e
prace do Nemecka, tak jak na5i chlapci a deveata. Ve Francii jii pfed okupacf
byla silna organizace M JC F- Hnutf francouzske katolicke mladeie. S nasazenymi
do ffSe sli dobrovolnfci z tohoto hnutf i tajne kneif, aby mohli pusobit na sve
druhy, v kfesfanskem duchu a mohli je zachranovat pfed mravnf zk.izou. Po valce
i v na5ich zemfch se poCala rozvijet tato myslenka v katolickem dorostu. Po vzoru
FrancouzU odch.izeli nekteffmladfkatolfd, kteffk tomu meli schopnosti s brigadnil<y
na ruzne prace v dolech, ielez.irnach a zemedelstvf, kde byl nedostatek
pracovnfch sil. Zueastnil jsem se tfech brigad.
Pracoval jsem sotva mesfc po odchodu z vyhofele tov.irny v HavlfCkove Brode
v zai'izovacfm oddelenf v Eckhardtce v Chotebofi, kdyi vysel dekret prezidenta
Bene5e o povinnosti roenil<u 1928-29 k pomoci zemedelstvf. Povinnost se cykala
i me. Zavolali nas do kancelafe a povedeli: .. Najdete si kaidy sedlaka, kter:Y vas
pfijme na praci. Za ctyfi mesfce se muiete zase vratit do z.ivodu!"
Pracovat na polfch me moe nel.il<alo, ale jina moinost nebyla. Sel jsem s yYffierem
k rolnfku Josefu Kostkanovi v Markvarticfch. U neho jsem zkousel, zda-li by me
vedl jenom papfrove, ie pojistenf si zaplatfm sam. Ten ale potfeboval pracovnil<a,
tak moji zadost odmftl. Navstfvil jsem druheho hospodafe Gabriela Janaa<a. Mimo
hospodarstvf mel taky hospodu. S nfm jsem se domluvil, ie mu pomohu
vykopat pffkop pro trubky vodovodu a vybrat bahno z male vodnf nadrie.
Slfbil mi zaplatit pojiStenf na cele Ctyi'i mesfce jak nai'izoval dekret. S jeho eeledfnem
Rumunem jsme v cydnu ukoly splnili. Domu od Janacka jsem je5te dostal pytel
psenice. Jfdla a dobreho, u nich bylo tolik, ie jsem ho nemohl ani snfst a pracoval
jsem jenom osm hod in denne.
Prace bylo vsude dost, tal< jsem chodil s Jendou Kafkou, jeni mel taky
povinnost pracovat v zemedelstvf a taky si vyjednal zase s rolnil<em jenfckem
ze Zvolanova stejnou umluvu, zahazovat jamy po opravach vodovodnfho potrubf
u Malochyna a Kfiveho. Jamy nam ohodnocoval vrchnf vodomistr Dymacek
z Chotebofe a velmi dobfe. Pracovali jsme pet, sest hodin a vydelavali pres
200 korun, a to nam stacilo.

II

Na obecnf tabuli se objevil veliky plal<at s V)fzvou:
Hlaste se do dolu, za ctyri mesfce tam odpracovane, mimo plat, dostanete
vagon uhlf!
Uhlf nebylo, dffvf malo, dohodl jsem se s maminl<ou a jel na urad prace. Doly
mely prednost, tedy mi ochotne vypsali papfry a ja jel. Na roztrid'ovacfm tabore
v Trebusicfch se nas ptali, co a l<de bychom chteli delat. Ponevadi. nedavno
se tam na Mosted<U stalo velil<e dulnf ne5testf, prohlasil jsem, i.e bych rad pracoval
na povrchu a to nejradeji v dflne.
Dostal jsem se na dul Marie v Lomu u Litvfnova. Tam v tabore cfslo 30, jlf
cyden prede mnou bylo sedmnact chlapcu z Chotebofsl<a, vetSinou tez z tovarny.
Na dole Marte jsem odpracoval jenom cyden. V Ustrednfch dflnach v Komoranech
potrebovali remeslnil<y, tal< nas tam odvezli v n.ikladnfm aute. Byli jsme rozdelenl
do provozu podle profesf. Za prve dva mesfce jsem prosel celou ohromnou
halu a pomahal, l<de bylo treba. Opravovaly se lol<omotivy, vagony, bagry,
pasove dopravnil<y a podobne. Vsechno se l<onalo v zastre5enych dilnach.
Tri cydny jsem pracoval s panem Zelinl<ou z Prosetfna, l<te!Y si jii. dval<rat
prodloui.il uvazel<. Byl to l<ovar, starsf mui. a celou smenu dol<azal nadavat
a l<ritizovat. Ja jsem mu neodpovfdal a hledel si prace. Po trech cydnech prisel
za mnou dilovedoucf a ril<a: , Za to, i.e si s nfm vydri.el ze vsech nejdele, dam tl
lepsf praci. Nil<do se Zelinl<ou nevydri.el jal< cyden! "
Dovedl me do nastrojovny l<e l<ovarsl<emu mistru Sebestovi, l<te!Y vykonaval
nove a opravoval stare soustrui.nicl<e noi.e, ~Ysovadla, sekace a jine potrebne
naradf. Ve vell<e hale mel utulnou kovafsl<ou dflnu, oddelenou plechoyYmi stenaml
a tam kai.de rano s tupymi nastroji jsme vyjfi.deli z nastrojovny. Za p.ir dnf, l<dyf
videl, i.e praci zvladnu s.im, nechal me pracovat samostatne. Prace mnoho nebylo
a k V)frobe a oprave naradf byly dol<onale lisy a pekny citliV)f buchar, dobre kalfd
zaffzenf, vsechno pri ruce. Nekdy po svacinove prestavce nemel jsemco delat.
Volny Cas jsem vyui.fvall< obhlfi.enf ma5in a rozmluvam s lidmi.
Jednoho rana mi pi'ivedli !tala, jmenoval se Osvald Kasagrande. Byl z Mil.ina.
.. je to snad l<ovar a budes ho mft k ruce" povfda mistr. Osvald neumel ani slovo
eesl<y, ani nemed<y, jen tu svou rychlou italstinu. jak jsem mu podalldadivo
do rul<y, hned jsem poznal, i.e kovai'inu neovlada. Natoi.vykonavat noi.e, sek.iee
a kalit - to snad v i.ivote nevidel.
Cela italsk.i brigada cftala na sto mui.u. jednoho i. nich jsem si na5el, pracoval
blfzko nasf dflnicky. Byl to student a umel nemecky, hezky kudrnacy.
Antonio Mario. Pres neho jsem se domlouval tou mou skolnf nemcinou
s Osvaldem. A tal<y jsem si poffdil eesko-italsi<Y slovnil< a od Osvalda se dozvedel,
i.e se v domovine staral o kopyta mul a bojoval u partyz.inu proti Nemcum.
I kdyi. na cestinu byl tvrdy, prece jsem ho za zbytek brigady naucil ostrit a kalit
nastroje. Naucil jsem .se hodne italsl<}ich slov a V)frazu. S Antoni em a Osvaldem
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jsem se rozloucil salamem a pivem, ktere jim velmi chutnalo. Neradi me pousteli,
objfmali a prosili, abych s nimi zustal. R.id vzpomfn.im na jejich temperament
a upffmnost!
Predstavenf, zvlaste m istr z nastrojovny pan Sebesta mi slibovali vetSf plat,
byt, abych v Komoranech zustal na stalo. Ale me se nedostavaly na5e sumne
lesy, Ciscy vzduch , zpev ptactva, kamaradi , sourozenci, maminka. Mostecko
v roce 1947, kdy bylo katastrofalnf sucho, bylo osklive. Na kypach rostly jen
bodlal<y a stiplaV)f kour se valil ze vsech stran. A ta nepronilmutelna mlha- tu jsem
od te doby, jak na Mostecku nezai.il!
S jendou Kafkou, kte!Y za mnou za cyden po mem prijezdu na doly, tal<y
prijel, jsme nasedli do vlaku ana Most jsme se ani neohledli. S veselou jsme jeli
domu. Brzy n.im ze Zdfrce ohlasili, i.e tam na nadrai.f marne uhlf. Bylo cfm topit!
Jak pri sve praci v Komoranech, tak hlavne na tabore v Sousi jsem podle
vzoru M j C F se snai.il, aby chlapci z na5f skupiny nepodlehali nastraham
alkoholismu a jinym nerestem. Po presunu z Lomu do tabora v Sousi a ubytov.inf
ve dvou mfstnostech se i.eleznymi lui.ky, skffnemi, stolem a nekolika lavicemi
byli jsme vyzvani k volbe vedoucfho, kte!Y nas bude zastupovat v taborove
rade, prosazovat pravidla a ostatnf o denf na ubytovnach. Los padnul na ma
bedra as nfm odpovednost za vsechny brigadnil<y z choteborske tovarny a okolf.
Zvlaste pro ty mladsf to byl divoi<Y z.ipad. V pohrania radili zlatokopove hladovf
po majetku po vysfdlenych Nemcfch a i v tabore byli dobrodruzi, kteff se oddavali
pitf, i.enam a bez prace chteli kolace. Rozdelil jsem ty nejmladsf na jednu cimru,
se starsfmi, byli i z jinych z.ivodu jsem obsadil vedlejsf mfstnost. Byli tam
se mnou i.enaci, nebo mui.i, kterf jii. neco v zivote proi.ili ana brigadu sli k vuli
zfsk.inf pffdelu uhlf.
Z jitkova tam byl Karel Kubat, sta!Y mladenec, verfcf, z Noveho Ranska
Lad'a Gigal, z Kohoutova Rudolf Kresfan, ze Studence jarda Culek. Kresfan ten
se rad napil a potom nas pri sV)fch navratech z restauracf rusil ze spanf. Vedle
me meli postele bratri Lukesovi, ze S.izavy u Zdaru. Chodili se mnou v nedeli
do nektereho kostela, v nemi. se l<onala mse svata. Se starsfm Lukesem jsem
zpfval na kuru, mladsf ministroval. Nekdy s nami tal<y sel Karel Kubat. V nasf
ubytovne mezi usedlymi mui.i jsem mel pomerne ldid. Ale v mfstnosti mladsfch
se nekdy radilo, i.e jsem tam musel jft delat pofadek.
Poui.il jsem jednou i pestnf pravo proti dvou exhibicionistum, kterf obnai.ovali
pohlavnf casti tela, stojfce na stole u otevreneho olma a pokrikovali na i.eny
jdoucf kolem na ulici.
S jendou Kafkou, bratry LukesoV)fmi a Kub.item jsme taky navstevovali divadelnf
predstavenf a filmy.
jedenkrat za nami prijela navsteva z Okresnfho uradu Chotebor. Pan Zak nas
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navstfvil 2 7. eervna a podelil kaideho pul kilem salamu, kusem slaniny a kostkou
m.isla. Na svetnici jsme dostali radio v cene 4500 Kc.
Muj pobyt na Mostecku byI v letnfch mesfcfch roku 1947 a tal< mimo navstev
kulturnfch akcf, kostelu, jsme se s Kafkou vypravili do Litvfnova a navstfvili rodinu
Ferusovu. Panf poch.izela z Huti. U nich pob)lvala Mana Stara, taky z teto osady
Sobfnova. Pohostili n.is v}ibornym obedem. Od nich jsme se dozvedeli, i.e u same
hranice s Nemeckem je na h.ijence v Klfnech Tonil< josku - MalffU z na5f obce.
K nemu jsme se vypravili 26. cervence. Tranvajf jsme jeli do Litvfnova a odtud
stale do kopce, zhruba 10 kilometru, ai k nemu do hajenky. Mel na starosti lesnf
p.ismo u hranice. Prov.izel n.is revfrem, videli jsme stadeCko jelenu a zavedl n.is
lesnfm prusekem aiza hranienf z.ivoru a fekl: ,Ted' jii jsme v Nemecku!" U neho
jsme pfespali. jeho panf nam dala na cestu kolaee as jendou, jii leheeji s kopce
pochodovali zase na tranvajovou stanici v Litvfnove.
v tabofe jak jsem se zmfnil byla ruzna individua, ale i nadsenci komunisticke
ideje. Doch.izelo k ostr)lm stfetum pfi v}imen.ich n.izoru, kter)lch jsem se taky
zueastnoval. Ale v te dobe to je5te bylo moine, komuniste se teprve pi'ipravovali
na puc. Debatovalo se o Rusech, jak n.is osvobozovali. Kaidy mel nejaJ<Y zciiitek
a tal< ho povedel.
Byl mezi nami jeden, jmenoval se L.icfa Walter, jeni proiil nekolik roku
na otrod<ych pracfch v Nemecku. Po vypravenf ruznych historek se taky ujal
slova a otevfene se pi'iznal jal< byl nadseny pro Sovetsi<Y svaza jeho Rudou armadu.
,Hosi", pravil, ,to co jsem vi del na vlastnf oci v Nemecku zmenilo muj n.izor.
Pfed myrna ocima Rusaci zn.isilnili Ctyiket Polek, taky nucene nasazenych a pak
je vsechny postfileli. I kdyi jim jiste dobfe rozumeli, kdyi volaly, i.e jsou Polky!"
Oblekal jsem nekdy dustojnickou bluzu. jemu se velmi lfbila a naznaeoval,
ie by reid tai<Y takovou vlastnil. V obchodech byl nedostatek obleeenf a kdyi tak
bylo drahe. Kdyi jsem vyslechl jeho hruzyplny z.iiitek, tak jsem mu ji dal. Mel
ohromnou radost a vnutil mi penfze, sumu jii nepamatuji, ale vfm, ie jsem
k nim nee<;> pfidal a v Moste si koupil kalhoty za 410 Kc.
Na tabofe a vubec vsude, kde jsem pob)lval mimo domov, jsem mel stale
0 z.ibavu postarano. Jii tenkr.it jsem psal denil<, kupoval a cetl knihy, hlavne
hlubsfho a vzdel.ivacfho obsahu, hodne zpfval a rozmlouval s lidmi.
Po flamech po kocovine za mnou ze sousednf svetnice pfich.izel jarda Culku
ze Studence. ,Rekni mi jak to del.is", zacfnal ,jen si zpfvas a pofad jsi vesely?"
,Mily jardo, masse dri.et me a mych pfatel a ne s chlapama chlastat po hospodach,
potom je ti spatne", jsem mu odpovedel. ,Vfs, kdyi oni me vidycky svedou"
smutne dodaval jarousek. Byl dost drobne postavy a tak mnoho nesnesl.
Bylo nebezpecne vytloukat putyl(}'. V Jifetfne v hospode vyfivovala parta
Slovaku. Hostinsky je chtel zmfrnit, tak na ne zvolal: ,Nehulakejte tady, Tisovci!"
Slov.ii<Y jeho slova rozzufila, vrhli se na neho s noii a ubodali ho k smrti.
14

)
Doch.izelo i od brigadnil<u I< zn.isilnovanf zen a rvaa<am. V Lomu oiralci zmlatili
pekafe, ie jii nemel pro ne peCivo. Musel na nekolil< dnf l<ram uzavfft.
V na5f skupine byli nekteff, ie moe nedbali na cistotu tela. Pfisli ze sichty
spinavf, spocenf a neumyti lehli na kavalec a chrapali. Lada G. taky po n.ivratu
z dilen sebou prastil na luiko jenom v trenyrk.ich a za chvili spal jako zabicy.
Pfisel jsem do te svetnice prave VCas. Kluci mu totii obmotavali prov.izkem
pfirozenf a chteli mu ho uv.izat k hornfmu luiku. Pustil jsem se do nich, at' rychle
toho nechajf, kdyby se otocil, mohlo by to spatne dopadnout.
,Podfvej se nato prase, jak je spinav}i a smrdf potem" , omlouvali svoje jed nan f.
,Dobfe, tal< mu toho camourka natfete kremem na boty,, a vr.itil jsem se mezi
sve do cimry.
Taky dva bratfi OndraCkove byli spindfrove a k tomu neumeli cfst, psat
a pocftat. Se vsfm chodili za mnou. Chtel jsem je tomu naucit. Ale byli tal< zaostalf,
i.e moje namaha nemela uspech.
Brzy po pffpadu s Lad'ou pfiSia za mnou delegace od sousedu a at' pfijdu
jako vedoucf zas.ihnout proti tern dvema bratrum! Pr)l se jii nekolik dnf nekoupali
a kdo se rna na ne dfvat a cichat jejich pach. Sel jsem si je prohlednout, byli jako
komicfci! Stranou jsem chlapcum poradil, at' je tfeba nasilfm dovlelmou
do um)lv.irny, tam je svlelmou do naha, poloif do koryta, pustf na ne z kohoutku
vodu a pofadne je vydrbou. To bylo fevu! Ale Ondra&ove byli pal< k nerozeznanf.
Bylo to opravdu jak na divokem z.ipade, i kdyi to vlastne bylo na severu!
Kdyi k neeemu v.iinemu doslo, policajtu se v Moste nedovolal. Vide! jsem
mfstnost, v ktere opilf brigadnfci rozmUitili vsechno zaffzenf. Velitel tabora vola!
policii, ale ta vubec nepfijela. Nebo jeden opilec rozbil spoubydlfcfm vsechny
talffe a hrnky zanechane po veeei'i na stole. Stfepy se smetly, odnesly do popelnice,
nikdo nic nevysetfoval, nikdo nic neplatil!

Navrat ze severo
V tovarne v Chotebofi, kam jsem se z doiU vratil, jsem se dostal do v}irobny
butanov}ich lahvf, ktere se vyrabely do Francie. U nas se jeste plyn v lahvfch
neuifval. Mel jsem tyto l.ihve svafovat autogenem k sobe ze dvou vylisovanych
pulek. Absolvoval jsem svafeesky kurz a potom ze mnou pfisel Mila Hosek,
vrchnf kontrolor a nabfdl mi lepsf praci a to namatkovou kontrolu na jedne pracovnf
Iince. Mila Hosek byl rodak ze Sobfnova, b)lvaly soused. Povedel mi: ,Mas pfed
vojnou a z.isluhu, i.e jsi se staral o brigadnil<y na Mostecku. j.i potfebuji chlapa,
kte!)f necemu rozumf" . Jak tehdy bylo zvykem, ti , kteff meli nejakou funkci
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nenosili monterl<y, ale oblel<ali lepSf oblek a plasf, tal< jsem se taky strojil. Mila mi
pridelil v dilenske kancelari stul s psacfmi potfebami a Liznamnfmi se5ity
do nichz denne jsem zapisoval vyrobene kusy delnikum, ktere jsem mel na starosti.
Celou smenu jsem travil v provozu a tal< jsem mel moinost poznavat lidi a jejich
nazory.
Pnsel rok 1948 as nfm politid<e zmeny. Skupina studentu gymn.:i.zia v Chotebon
provedla letakovou akci proti nastupujfcfmu rezimu. Ze Sobfnova to byl Josef
Dvorak, Jan Kfivsl<)i, Gabriel Janacek a ja s dvema l<amarady Lacfou Jelfnkem
a Frantou Kfivsl<)im (Holcmanem). 0 nas tfech vedel Dvorak, ale ten nas
neprozradil a tal< jsme unil<li zateenf a vezenf. Presto jsem cel<al, ie pro me
prijdou. Vyseti'ovan v teto veci jsem byl ai o nel<olik let pozdeji v Pardubicfch.
V te do be jsem se seznamil s dfvkou, ktera mela shodne nazory jako ja a byla
hlavnf pffcinou meho navratu k daiSfmu vzdelavanf a odtrienf z lhostejnosti,
do ktere jsem upadal. Pffcinou byl muj str)icek, kter)i zvratil mou touhu, kdyz
jsem se na neho pfsemne obratil do Olomouce, kdy byl soudnfm ui'ednikem o radu,
jak se dostat na skolu pro pozdnf povolanf, ktera byla v Bruntale. V nf byla
moznost gymnazijnfho studia a dale pol<raeovat v theologii, stat se knezem,
nebo ucitelem naboienstvf. Str)ieek vsal< z nepochopitelnych duvodu mfsto toho,
aby mi poradil a mel radost z me snahy se chytil chyb, ktere jsem v obsahu
udelal. Napsal jsem ti'eba chybne falaf (mluvilo setal< lidove) mfsto faraf a zle me
vyCinil: ,Ty bys chtel studovat, kdyz neznas ani poradne pravopis .... atd. atd.
V bolestnem hnevu jsem dopis roztrhal. Nastalo v mem zivote osklive obdobf.
Presta! jsem sh.:i.net knihy, vzdelavat se ...
Vdecen jsem taky pffteli Jirkovi Cermakovi z Bilku, kter)i mi do tovarny poeal
pi'inaset literaturu, ktera mi mnoho pfinesla pro povzbuzenf duse.
Pi'ihlasil jsem se na brigadu do ocelaren v Kralovem Dvoi'e u Berouna. I tam
jsem byl vedoucfm.
Mel jsem k tomu dva duvody. V mladistve naivnosti jsem doufal, ie kdyi se name
prozradf ueast v protikomunistickem hnutf a budu-li zateen, ie bude k tomu
prihlfieno. Kdyi odejdu z tovarny z blfzkosti krasne, veffcf a poctive dfvky
poznam nejde-li jen o kratke splanutf nas obou.
Prostfedf v ocelarnach bylo stra5ne! Pracovalo se v hroznych pomerech.
Pro dym a prach jsem za cele ctyfi mesfce nevidel ve valcovnach strop. Jfdlo
bylo nechutne, podavane na plechov}ich, otlucenych miskach. Odsavanf par
z kuchyne bylo vyvedene do ,jfdelny". Se stropu nam do misek padaly kapky
vody ze sraiene pary. Mimo stravniku- delnil<u pnchazeli na jfdlo, pod ozbrojen:Ym
doprovodem odsouzenci - kolaboranti a Nemci v pasov}ich oblecfch. Vecne
hladovf, cekali ai nekter)i delnik jfdlo nedoji a vrhali se jako vlci na zbytky.
Mamili cigarety. Chovali se drze a vyz:Yvave, takie easto jsem nechal jfdla a z te
nevabne mfstnosti utekl. Dozorci si jich vubec nevsfmali.
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Na taborov:Ych schuzfch, jako vedoucf brigad jsme poukazovali na tyto veci,
ale naprava nepfichazela. Vyhrozovali jsme ie s celymi skupinami odejdeme
domu. Nic platno! Ai jednoho rana v dilnach byl ldid, vetSina brigadnil<u
nenastoupila do prace. Stavkovalo se! Teprve nynf zkostnatele vedenf ocelaren
se rozhoupalo k Cinum. Nastalo taky velke vysetfovanf. Ale docilili jsme napravu!
Plechove nadobf bylo nahraieno porcelanov}im, odsavanf z kuchyne vyvedeno
jinam, jfdelna vybilena a co hlavnf, veznove nesmeli do jfdelny v dobe vydavanf
obedu pro zamestnance. Mfstnf stalf pracovnfci, ktei'f pro zadane novoty napfed
proti nam brojili, nynf dekovali.
V tomto vycerpavajfcfm vzruchu jsem zatouzil po cloveku, s kter)im bych
si mohl popovfdat o necem lepsfm, idealnejsfm.
Poslal jsem dopis ueetnf Marii. Nastala Cila korespondence. Nevfm kdo nabfdl
tykanf. Dopisy se stavaly otevfenejsf. Vzpomfnali jsme na na5e rozmluvy pfed
mym odjezdem na brigadu. Oba jsme touzili po shledanf. K tomu doslo pfed
vanocemi. Setkali jsme se na dlouhe tovarnf chodbe. Oba jsme ve tvan hoi'eli.
Z mych list se tezce vydralo- nazdar Marie! Ona- podala mi svou rozp.:i.lenou ruku.
Tusil jsem, ie se blfif konec meho snu. Velike jejf oci, modre a ciste jak
blankyt nebe - ty me uearovaly! Poznal jsem cosi neznameho - lasku! Smutne
jsem se s Marif loucil, kdyz jsem po svatcfch odjfidel vlakem na Beroun.
Vzpomfnky na tfetf brigadu nemohu uzavfft bez pffhod, ktere jsem prodelal
na tabofe. I tady jako na Mostecku byly dfevene baral<y a v nich pfespavali
muii, kteff pnjeli pomoci ocelarum. Byli z ruznych zavodu v republice. z chotebofske
tovarny nas bylo patnact a bydleli jsme na dvou mfstnostech C. 11 a c. 8. V denil<u
mam uvedeny i jmena chlapcu. ja jsem pob}ival na svetnici c. 11 se sedmi, kteff
byli z Chotebofe. V ktere dilne pracovali nevfm, vetSinou jsem byl u nektereho
domorodce a po kratke dobe jsem se dostal do v}irobny kychtoveho plynu,
kde byli tfi, ctyfi stalf. Me tam meli navfc a tak jsem jim chodil do kantfny
pro pivo a obeas zkontroloval okenkem pee, zda-li uhlf nehoi'f plamenem,
to nesmelo hofet, ale doutnat. Kdyz name z komurky, kde posedavali, ki'ikli,
zatahnul jsem paku nasypl<y a vpustil z nf uhlf na ohniSte. Kdyz byla odpoledni
smena, tak me posilali spat na tabor, tfeba po ctyfech hodinach a na vratnici
mi pfchli odchod ve 22 hodin. Musel jsem jim ale vypravet a hlavne zpfvat,
proto byli na me tal< hodnf.
Tei na tabofe jsem musel nel<olikrat zasahnout proti porusovanf pfedpisu.
Nejhor5f byl Formanek z Chrudimi. Byl jsem poslan jednfm obyvatelem v baraku,
ie se neco cinf na svetnici c. 8. Tam uprostfed mfstnosti shluk kluku a mezi nimi
vyzila zena, jak jsem pozdeji zjistil b}ivala prostitutka. Rl1<ali ji Agnes. Ta chodila
do tabora, od zajemcu vybfrala pradlo na pracf a tfm se snad zivila. Ale ted'
v tom krouiku mladych chlapcu nabfzela svoje telo. Ve dvei'fch jsem zaslechl :
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, Nechodte jeden, jako ten vas kolega Formanek, pnjdte dva, tn, af si vfcvydelam!"
Skocil jsem mezi shromaidene jako lev a zafval: .. Pi'isla jste pro pradlo a to jii mate,
tak vypadnete. Kazfte mlade kluky, mohla byste byt jejich mama. Postaram se,
ie sem nebudete smet chodit!"
Agnes zaeala brublat, ie jsem se spatne vyspal. Otevi'el jsem dvei'e a pobfdl - ven!
Chlapci sice meli i'eCi, ie jim kazfm srandu. Povooel jsem jim, ie zane zoclpovfdam
a budu je chranit pi'ed vsemi .s patnostmi. Kratce jsem je seznamil s pohlavnfmi
nemocemi.
Potom jsem sel k pfedsedovi Bohumilu Kacfrkovi - byl z Liberce, evangelfk
a komunista, ale velmi rozumny a snaiiv.Y clovek. Povedel jsem mu o pradlene.
Zaffdil, ie jii Agnes do tabora nepfiSia. Pradlo od nf bylo pnveieno autem a mfsto
nf chodila jina slusna starsf iena. Ja jsem si posilal pradlo domu.
Po nelwlika cydnech se nektei'f dovedeli od brigadnil<u z jinych podniku;
jake majf v.Yhody od matefskych zavodu, hlavne peneinf pi'fspevky. A jed'
do Chotebofe a tam jim povez, jak nam taky neco nedajf pferusfme zavazek
a odtud odjedeme.
Rad jsem jel, spati'fm svou dfvku, chvili posedfme ve vestibulu a popovfdame si.
Ale jaky budu mft uspech u zavodnf rady, to bylo ve hvezdach.
Kdyi jsem vstoupil do tovarny, prvne jsem sel plnit ukol. Pi'edsedovi Koryntovi
jsem i'ekl, ie z jeho kancelare neodejdu, dokud mi nepi'eda pfsemny slib, ie zavod
bude vyplacet brigadnil<.um urCicy peneinf pi'fspevek. Korynt se odesel radit
s dalsfmi aeny rady a asi za hodinu mi pfedallistinu, ie kaidy brigadnil< vyslany
zavodem do ocelaren, obdrif za kaidy odpracovany mesfc peneinf odmenu
ve v.Ysi 400 Kc. Podekoval jsem a spokojen s v.Ysledkem bezel do uctarny
za Marif. Druhy vecer jsem byl zas na tabofe.
Moji nepi'ftomnosti vyuiil zkaieny Formanek a pntahl si do svetnice mladinkou
holku. Asi me necekal, kdyi jsem nahle vstoupil do mfstnosti. Mel ji na luiku
polosvleeenou. Kolem luika pokukovalo nekolik kluku a on k nim sproste mluvil.
Po spati'enf teto sceny jsem se otocil ve dvei'fch a chvfli chodil po chodbe
a pfemyslel jak jednat. Navstfvil jsem Kaarka. Ten me postal zpatky na mfstnost
a slfbil: pi'ijdu za tebou a bude se te ptat jak jsi dopadl v Choteboi'i a ostatnf
nechej na me! Stalo se. Za chvili pi'isel a jednal jak jsme byli domluveni.
Pal< pfistoupil ke klubku u Formankovy postele a slecince porucil, aby se ihned
oblel<la a ode51a z tabora. Formankovi pohrozil, ie na nej posle polidi, nebof podle
taborov.Ych pi'edpisu je zakazan vstup takov.Ym ienam a odesel.
Po ctyi'ech mesfdch, v nejhorsfm podniku, ie vsech ktere jsem prosel,
ve Dvoi'e Kralove, jsem skoncil a zase se vratil do tovarny. 0 stupfnek jsem
postoupil. Pi'evzal jsem kontrolu i'ezadch autogennfch stroju. V patrove budove
nahoi'e se tyto v.Yrobky zmontovavaly. Bylo tam Cisto a nepatrne hluku. V mfstnosti,
kde jsem kontroloval hotove v.Yrobky a vypisoval na ne listiny pro expedici jsem
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byl sam. Marie pracovala v kancelari na druhe strane fabriky. 0 polednf prestavce
jsme spolu chodili na obed. V nedeli jsem za nf jezdil na kole do Jitkova. Cekala
me vojna. Po zkusenostech z revoluce 1945 . jsem mel k vojakovanf odpor.

Dvacetpetmesfcu na vojne
Narukoval jsem do Caslavi 1. i'ijna 1949. Prvnf mesfc do pi'fsahy 28. i'ijna byl
na vojne velmi trudny. Od rana do vecera se cvicilo. Rozebfraly se zbrane pusky, kulomety a zase davaly dohromady. Denne se cistily hlavne a pi'fsne
byly prohlfieny. Jen stale bylo slyset: Padam, padam, poklusem, ja vas dam
zavi'ft!
Po pi'fsaze se situace zlepsila a nastal v.Yber do kurzu a slwl. Velitel roty nadporucil<
Jan Jakubil< byl zlacy clovek a dobl)f psycholog. Za ten mesfc pozna! vsechny
baianty v rote dokonale. Jednoho za druhym si k so be vola! zvlasf a jako otec
se synem s nami mluvil.
Rel<l jsem mu otevi'ene, ie vojackovanf nemiluji a take proc. Kdyi ui musfm
vojakovat, tedy ie bych se rad stal zdravotnil<em. Postal me do dustojnicke
skoly v Zizkov.Ych kasarnach v eastavi, abych dosahl nejakou hodnost a teprve
potom jsem mel jft na kurz do vojenske nemocnice v Plzni. V pi'fpade, kdyi
bych chtel jft v.Ys. ie me posle do aspirantky v Svatem Martinu na Slovensko.
Tam teprve byla vojna! Disdplfna, propustek jen malo a to muse! bYt vzorny
vojak, vsechno mft v poi'adku a dobi'e se ucit. s tfm jsem nemel problemy
a i propustku jednou dostal.
Po ctyi'ech cydnech ze stoctyi'iceti frekventantu byl jsem se sesti dalsfmi
povolan k politrukovi kapitanu Limanovskemu a ten nam sdelil, ie musfme skolu
opustit a vratit se ke svemu utvaru, nebof na nas pi'isly spatne posudky z mfst
bydtisf.
Vratil jsem se do kasaren Jii'fho z Podebrad a cetai' v.Ykonny Pesout me dal
do straze, mfsto vojfna, jemui se udelalo na stojce spatne.
Stojfm s puskou na rameni pi'ed vchodem do kasaren. V hlave se mi rojf
myslenky: Kdopak se too me postaral? Byl to nekdo z tovarny, nebo z obce?
Z mesta pi'ichazfvelitel Jakubil<. Stavfm se do pozoru a hlasfm: ,Pane nadporucil<u,
vojfn Janacek, na stanovisti cfslo jedna vsechno v poi'adku." ,Dobi'e" povfda
Jakubil< ,co tady delate, mate byt ve slwle?" Pravfm: ..Ze skoly me vyhodili."
,Co jste proved I?" pta se ... Nic, pi'isel na me spatny politicky posudek",
znf moje odpoved'. .. Ai vam skoncf sluiba, pi'ijdte za mnou!" prohodf a vstupuje
do kasaren .
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Hned po seste hodine se u Jal<ubfl<a hlasfm v l<ancelafi.
.. Posad' se", ffl<a otcovsi<Ym milym hlasem. Mimo sluzbu vojal<um tyl<al. Sedfme
proti sobe a hledfme si pi'fmo do ocf. Cftfm, ie mi vidf ai do nitra . ..Tal< povez,
co proti to be majf", pta se ...Myslfm, pane nadporuCiku, ie jim vadf moje
nabozensl<e pfesvedcenf" .
Velitel prudce vstava se zidle a rozhorlene zvysenym hlasem vola: ..Ja jsem
te pozna! jal<o poctiveho a chytreho muze, co jim je potom v co veffS. Napis
si dve propustl<y a zftra pojedes domu a zjistfS, l<do te dal ze sl<oly vyhodit.
To je rozl<az! " a propoustf me.
Doma jsem ohlasil mamince proc jsem mimoi'adne ve sti'edu na dovolence
a sel jsem na narodnf vybor. Pi'edseda Sta!)l mi povedel, ie mi nikdo z vyboru
neublfzil, ale ie to udelal v tovarne Jarous 0. s Milkou V.
U jarouse jsem muse! napfed vyslechnout politid<e frazovanf a pal< obvinovanf
a vyhrozovanf cele na5f rodine i pffbuznym. P!)l nas easto vyslechl pod olmem.
A kdyby byl takovy, ie by nas mohl za protistatnf feci dat zavfft. ..Tvoji skolu
jsme projednali a dali l<lady a protiklady I< sobe a vyslo nam, ie jsi stoprocentne
proti rezimu. Takovf !ide, jako jsi ty, naboiensky zaloienf, do skol nepati'f. Posudek
nezmenfme! " rezolutne prohlasil nakonec.
Po navratu I< rote jsem vsechna zjiStenf vysypal veliteli. .. Neboj se, ja te
l<e zdravotnil<um stejne dostanu! Zatfm chod' do rozjeteho l<urzu pro radisty."
Neutel<l cyden a v rozl<aze je cteno: Vojfn Janacek bude v dopolednfch
hodinach navstevovat l<urz radistu a odpoledne bude chodit na osetfovnu
v Zizl<ovsi<Ych kasarnach .
Zdalo se toho najednou moe. Ale lehko jsem zvladl nauku o vysilaa<.ich i vysilanf
a pi'ednasky o lidskem tele a jeho lecenf jsem hltal. Hodn~ jsem znal jizz domu
z uCiva sestl)' Marie, kdyz studovala na oseti'ovatelku.
Na oseti'ovne pusobil Pavel Zich, medii<, prava rul<a dol<tora, vylouceny
ze studif, nebof jeho otec mel jal<ysi podnil<. Druhy byl Mirek llich Sobfnoval<
vedoucf nas tfech lapiduchu. Mel hodnost cetafe a prose! kurz ve vojensl<e
nemocnid v Plzni, kam jsem mel jft po sl<ole i ja. Rezim na oseti'ovne probfhal
jako v nemocnici. Vladlo tam ticho, udrfuvala se pi'fsne Cistota ve vsech
mfstnostech. Vstavalo se bez budfcku, nechodili jsme na rozcvicl<y, ale do osmi
hodin muselo bYt vsechno pi'ipraveno I< pfijfmanf padentu. Na to dbal medii<
Pavel. Nemocnych neb)fvalo mnoho a tal< prohlfdky l)'Chle probehly. Nas lekai'
jednal s kaidym velmi pfatelsl<y. 0 nem bude i dalsfm pojednanf.
Nez vstoupil vojal< hlasfcf se na marodl<u do ordinace, zapsalijsme jeho
nadonale a zmei'ili teplotu. Kdyz nekomu bolelo v krl<u vytfrali jsme mu v l<rku
desinfekcnfm prostfedl<em pomocfvaty namotane na spejli. Odebfrala se i l<rev
do zkumavek a podavaly pfedepsane lel<y. Mirek, l<dyz chtel dostat na marodl<u
nel<tereho znameho vojaka, tal< nas nauCil, jak mu nahnat tfenfm teplomeru teplotu.

Stacilo uz 37,5 stupnu a dotycny mohl byt cyden v pokoji oseti'ovny .
S medikem Pavlem jsem se brzy zpi'atelil. Hodinu, dve trvaly jeho pfednasky
a potom jsme spolu rozmlouvali o zdravovede, nabozenstvf a politice. Meli
jsme oba shodne n.izol)' a v rostoucf mod komunistu jsme videli zkazu pro na5e
narody. Mirek llich, i l<dyz se jinal< dfval na svet, nezli my, byl I< nam tolerantnf
a nezasahoval do naseho filozofovanf. A tern dvou lapiduchum to bylo jedno,
hlavne l<dyz meli volny stUI a na nem mohli cvrnl<at mincemi, hrat l<arty,
nebo cfst nejaky roman z posadkove knihovny.
Kaide rano, mimo ned eli jsem mel ukol. Chodil jsem s bandaskou pres celou
Cclslav do vell<eho l<ravfna pro eerstve nadojene mlel<o. Pffdel mleka dostavali
marodi, jinal< zdravf vojad meli k snfdani jenom cernou bl)'ndu. Samozfejme
jsme si take udelali bilou kavu. Pro me to byla pelma prochazl<a.
Nez mi Pavel s Mirl<em vymohli staly pobyt na oseti'ovne, chodil jsem spat
do kasaren u namestf. Na oseti'ovne jsme spali ve zvlastnfm pokoji. Na cvieenf
mimo Cclslav jsem byl posilan jako sberac ranenych. B)fvali jsme dva a tahli
sebou nosftka a brasnu plnou leku, masticek a obvazu. Kdyz trval .. boj" dele
sti'fdali jsme seve spanf v nod na nosftkach. Druhy se muse! zabalit do stanoveho
dilce a lezet na zemi.
V kvetnu roku 1950 velika cast posadky se vsfm vsudy byla nakladnfmi
auty- na5e rota obrnenymi transportel)', zvane hal<ly, pi'esunuta do vojenskeho
prostoru v lesfch u Kui'fvod, blfzl<o Mimone. Meli jsme stany s podsadami,
v nichz byly dve palandy. Byla to velice tvrda luzka. Na jednu noc nezapomenu.
Pfisla hrozna boufe, lily proudy deste a silny vftr mlatil do plachet stanu. Cel<ali
jsme l<dy nel<te!)l strom, ci vetev se urve a padne na na5e obydlf. Noc jsme
vsichni prozili ve.strachu. R.ino se muselo vsechno v taboi'e upravovat, nebof
ve5kera vyzdoba, zahradky, brany vzaly za sve.
Ponevadz jsem prose! spojafsl<Ym a zdravotnid<Ym sl<olenfm a pfi tom velkem
cvicenf v pi'frode bylo ti'eba vfce spojai'u, stal jsem se na tfi cydny radistou
a telefonistou. Ochotne jsem tahal na zcidech buben s draty, nebo vysilacku.
Tyee shaky, kte!)lmi se navlekaly kabely na vetve stromu, jsem pfenechaval
jinym. Kdyz se linka natahla, nekdy i nekolik l<ilometru dlouha, usedli jsme
spoleene u pffstroje a navazovali spojenf s druhou stranou. Nosic bubnu mi slouiil
jako sedacka, nebo operadlo.
Kdyz jsme vysli s vysilaa<ami - zcileielo jai<Ym druhem a doslechem - to bylo
jeste lepsf. Necel<alo znovunavfjenfvodicu na bubny, ale stahly se po n<kviku
jenom anteny, bedna se dala na zcida a slapalo se do tabora. Nejlepsf a nejlehcf
byly male vysilacl<y, i'il<ali jsme jim sprdky s dosahem do deseti l<ilometru.
S nimi jsme budili mezi dvilisty, zvlaste u mladeze, velikou pozornost. Vsechny
tyto aparaty byly po nemed<e armade. Tato mala vysilacl<a a zciroven pfijfmacl<a
se pi'ipevnila na hrud' pod leve rameno a vytahla se antena. Na usi se nasadila
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sluch.itl<a a l<rl< se sevfel mil<rofonem. Na zadech v torne byly napajecf zdrojebaterie. K tomu vsemu patfila puska na rameni a potfebny chlebnfk..
jen jednou na zkousku s nekolika radisty jsme byli poslani do utoku, k pfedavanf
rozkazu mezi velfcfmi dustojnfi<}'. Z pocatku jsme si rozumeli , ale kdyi kluci
zaeali stfilet z pusek a kulometu v sluchatkcich byl takov.Y rachot, ie jsem je stahnul
a vysfiacku vypnul.
jii tfi t)ldny jsme ..valcili" v lesfch u Kuffvod, kdyi pfi nastupu po skoneenf
zamestnanf byla ctena fada jmen vojaku z nasf roty a mezi nimi i moje jmeno.
..Zftra rano tito vojaci odjedou do Caslavi! " Brzy po svftanf jii jsme byli nastoupeni
na lesnf ceste a po pffjezdu automobilu jsme do nich nastoupili a odjeli
do kasaren. Nas pffjezd jii byl ocekavan a bez odpocinku jsme byli zavedeni
do skladu, kde nam vymenili uniformy za nove. Kaidy si muse! vzft i svuj dfeveny
kufr s potfebami a ncihradnfm obleeenfm a takto vybaveni jsme stili na kasarenskem
dvofe a nevedeli co se bude dft. Z na5fvelitelske roty nadporucfk.a jakubfk.a nas
bylo pohromade tficet. Cele seskupenf z caslavskych posadek cftalo vfce jak sto
muiu.
Pfed nastoupenou jednotku pfisli nejvyssf dustojnfci a jeden z nich promluvil
o napjate mezinarodnf situad, o zapadnfch imperialistech a nemeckych revansistech
a zduraznoval: .. Vy, kteff jste zde nastoupeni jste byli vybrani jako nejlepsf
a nejuvedomelejsf pffslusnfci ceskoslovenske armady na zesfienf posadek na5f
zapadnf hranici. Zvlastnfm vlakem budete dopraveni do Chebu a budete
tamnejsfmu utvaru pomahat stfeiit hranici pfed nepfftelem ...
Jak jsem zjistil nachazel jsem se skuteene ve sku pine uvedomelych svazaku
a stranil<u KSC. RI1<am si- to snad nenf moine, ja pfece nejsem uvedomely,
ale pfed parma mesfci vyhozeny ze skoly jako nespolehliv.Y iivel a ted' me
posfiajf na hranici s Nemeckem. Jii, jii mel zaznft rozkaz k pochodu na nadraif,
kdyi vidfm jak od budovy, v ktere meli sfdlo politictf pracovnfci, letf jeden
v rozepnutem kabate a kficf: ..Zastavit!" a vyvolava jmena peti vojfnu. Byl jsem
mezi nimi. Dostali jsme rozkaz vratit se do kasaren. Ostatnf odpochodovali
k vlaku . R.ino v zasobovacfm aute jsme se vratili ke Kuffvodum. Soudruzi politrud
V poslednf chvfii zjistili , podle zaznamu, CO jsme zac a VCas zabranili na5emu
odjezdu do pohranicf. I ti ctyfi meli spatny posudek.
Roty byly neuplne, nasf rote chybela tfetina muiu, tal< to bylo i v sousednfch
rotach. Cetafi Jardovi Novakovi , zdravotnfi<u, jemui odvedli dva pomocnil<y
jsem se svefil , ie jsem tal<}' prose! zdravotnid<ym skolenfm. Jii druhy den jsem
byl k nemu pfikazan. Novak v civilu zubnf technik, byl o dva roky starsf. Moje
prace spocfvala: rano jsem dovedl z tabora do Kuffvod na osetfovnu marody,
vetSinou zalozaky. Tech bylo v lese stale dost. Pobyli tfi t)ldny a odchazeli
do civilu a zase pfiSii jinf. Potom jsem se vydaval s brasnou prvnf pomoci
a nadobou s chlorov.Ym vapnem do rajonu v lese. Prohlednul jsem u kuchynf zda-li
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se udriuje pofadek a spravne uldadajf odpadky. Do latrfn jsem nasypal vapno.
Osetfll nelmmu male zranenf- skrabnutf, odfeninu a pedal tabletl<u komu bolela
hlava, nebo si naffi<al na revma. Mel jsem k dispozici i pudr na vlky. jii jsem
nepfespaval v malem stanu. Hlavnf pobyt jsme meli pffmo v Kuffvodech, kde
v byvale skole ve tffdach na pod laze byly slamnil<Y a tam bylo dost volnych mfst
k leienf. Meli jsme tei povinnost chodit celou noc do hangaru v lese, kdyby
se neco stale, aby byl zdravotnfi< v dosahu. V tom obrovskem prazdnem stanu
jsem se stffdal s Novakem a pfipadal si jako mravenecek, kdyi jsem lehal na noc
na nosftka. V Kuffvodech jsem prolezal opustene chratrajfcf domy a zniceny
kostel , z nehoi byl sklad. Na hfbitove jsem spatfil rozbite pomnil<y, otevfene
hrobky zemfelych puvodnfch obyvatel a hlavne se coural po lese.
Kuffvody (Huehner Wasser) roku 1938 924 obyvatel - 891 Nemcu, 32 Cechu.
Na propustku z vojenskeho pasma jsem se vydaval v nedeli do kostela.
Nejblfie asi deset kilometru byla Bela pod Bezdezem. Odtud jedine jsem mohl
posfiat dopis svemu deveeti, bez cenzuty. jinak se musely dopisy pfedavat
otevfene a nesmely obsahovat zadnou zpravu , kde se pisatel nachazf a co dela.
Korespondence a balfi<y od rodin vojakum chodily jenom na adresu v C.islavi
a odtud do tabora adresatlim pfivazeny auty. Bylo to ui podle stylu sovetske
armady. Marii jsem dal instrukce a nesmela se zminovat o mych dopisech, ktere
jsem vkladal do schranek v Bele, Mnichove Hradisti, Mimoni, z Bezdezu,
ci od Machova jezera. Deseti, dvacetikilometrov.Y pochod byl pro me normalnf
vychazkou nedeli co nedeli.
ja jsem si vidycky vyzadal propustku do urciteho mfsta, ale nekteff propustky
zneuifvali a jezdili jinam nei meli napsano. Proto nejvyssfvelitel plukovnil< Strnad
vydal zakaz a nikdo nesmel opustit vojensky prostor. A co ucinit, abych mohl
jft na msi svatou a poslat tajne dopis sve mile? Vypsal jsem propustku a sel
s nf k na5emu pfedstavenemu a podle pfedpisu ho pozadal o podepsanf. Porucil<
me mohl vyhodit, ale jen feld: .. Vidyf jsi slysel, co vyslo v rozkaze." .. Ano" ,
povfdam mu ..ale ja jdu napfed na vas podle sluiebnfho postupu a oznamuji
vam, ie nynf jdu k panu plukovnfk.ovi. ..
..To jsem zvedav, jak dopadnes", slysfm za sebou porucfk.a, kdyi odchazfm
od jeho stanu.
Plukovnfk. Strnad byl jeste stal)l republikansi<Y vojak. Pobyval v Kuffvodech
v malem domecku. Pfed vchodem stal strazny. Tomu pravfm: .. Potfebuji mluvit
s velitelem, bucftak dobl)l, ohla5 me!"
Odpfra, ie stal)l teprve vstal a je v nedbalkach. Pospfchal jsem, abych se veas
· dostal do Bel e. tak chlacholfm vojaka a ui fukam na dvefe. Kdyi jsem uslysel dale, vstupuji do mfstnosti nasponovan 0 nel<alil< centimetru as rukou u eapky
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pronasfm: .. Pane plul<ovnfl<u, prosfm o propustlm do obce Bela pod Bezdezem,
za ucelem navstevy bohosluieb"' a pfedstavuji se.
Pan plul<ovnfl< v podvlfl<acl<ach a ja obycejny vojacel<, ale vidyd<y vyglancen ,
stojfm proti nemu a dfvam se mu do tvare. Zda se zaraien , doporucuje
mi pomodlit se v lese, vymlouva, i.e l<dyi podepfse, budou chtft i jinf a prohodf
-a ty tam mas holl<u.
,Pane plul<ovnflm, pol<ud chcete, ja vam pfinesu propustku podepsanou panem
farafem z Bele, abyste byl ujisten, i.e skutecne jdu do kostela. Jal<o vei'fcf katolfl<
mam povinnost chodit kaidou ned eli na msi svatou."
Snad moje vojenske vystoupenf, l<uraz na neho zapusobily, i.e mi propustku
podepsal. A pospfchal jsem v poklusu, abych nepi'isel pozde do kostela a po
msi mohl v restauraci napsat dopis.

Vojna nenf rekreace
Uteklo dalsfch dvacet dnf, kdyi me zachranil kadrovy posudek od nasazenf
do Chebu a znovu zbytek roty byl povolan na m:Ytinu k duleiitemu hlasenf. Kdo
nas patnact vybral nevfm, ale byli jsme vetSinou demokratid<eho smyslenf, zadny
rudy nadsenec ani svazak. I ti na5i velitele tfi cetafi Fiala, Tyll a Marek byli vojaci
na baterky a Marek pozdeji docela degradovan, i.e vefejne kritizoval novy
vojensky fad, kter:Y se zaeal v lete 1950 prosazovat podle vzoru Sovetu
v ceskoslovenske armade a mfsto pane, se muselo ffl<at soudruhu.
Byl jsem vlastne mezi svymi se stejnym smyslenfm. Na5e ceta byla poslana
do Dvoru u Karlovych Varu. Fiala, rysavy jako Iiska a prohnany je5te vfc, nam
doporucil: ,Kiuci, v na5f skupine jsou jenom ctyi'i opravdovf spojafi, ostatnf jsou
z jine branie, napi'fklad Krupia<a je fidic, Drahos kuchaf. Ale aby jsme se udrieli
pohromade, my Jakubfci v posadce, budu vas vSechny ohla5ovat za aste spojai'e.
Oni ti blbci z kancelafe mi nedali zadne papfry a ty pi'ijdou, jak to znam,
tal< za ctrnact dnf."
Na straznici ve Dvorech nas poslali k nadporucfl<ovi Pru5ovi. Na5i poddustojnfd
nas rozdelili- jeden znaly spojafiny, druhy neznaly. Dostal jsem k sobe vojfna
Krupicku, i'idice.
Skuteene za ctrnact dnf pfiSel velitel spojafu Prusa a vfce se smfchem povfda:
..Vy caslavstf podvodnfci, vas nenf ani polovicka pravych spojai'u, ale pfesvedcil
jsem se, i.e jste dobff vojaci a vasi cetafi vas vedou dobfe, necham vas tedy
pohromade. Au me se neco naucfte!"
Klapalo to velmi dobfe a vydrieli jsme spolu ai do poslednfho dne 15.
1950,
kdy jsme z teto posadky byli zase propusteni a vratili se do Caslavi. Ale nemohu
pfedbfhat udalosti. Za tech dvaapul mesfce mnoho se sebehlo.
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Mel jsem pfidelenou vysflacku , aparaturu zdvou asi desetil<ilovych sl<ffnek,
s dosahem do 60 km. Jednu jsem nosil ja, druhou Krupicka. Pfed odchodem
z kasaren, po ukazce na mape jsme dostali pffl<az na jakou k6tu marne dojft
a tam pfipravit aparat k provozu, naiad it ureenou stupnid a v pfesny Cas se ohlasit.
Vidalenost od posadl<y byla ruzna, zaleielo na rozsahu cvicenf. Nekdy bylo
jednodennf jindy tal<y tfi dny a to jsme museli ve dne v noci b:Yt v pohotovosti
a l<aidou hodinu se hlasit. Stavalo se i.e ze sesti stanic, po vycerpavajfd sluibe,
pi'i nedostatku spanl<u zustaly v provozu dve ti'i. K jfdlu jsme fasovali l<onzervy
a chleba. K pitf byla v lahvi kava, nebo eaj. Kdyi jsme se zase se51i na svetnici
v kasarnach vymenovali jsme si zkusenosti a ucili se jak si ten dril ulehcit.
Pfi jednom cvicenf jsme s Krupickou vystoupili s bednami na holy vrch,
kolem nehoise rozprostfralles. Byll<rasny teply den. Svlekli jsme se do trenyrek
a opalovali. Spojenf s dalsfmi vysflackami bylo vyborne a v urceny eas jsme
se vidy hlasili: Zde Adam, volam Evu, jak me slysfte? Kdyi Eva- ffdfcf stanice
odpovedela: Slysfm vas dobfe. Rusfm! pote jsme zaujali zase leifcf, nebo sedfcf
postavenf. Pfi tfetfm ohlasenf se v5ak z ffdfcf stanice ozvalo: V zajmu vyzkousenf
dosahu, pfesunte se s vysflackou zapadnfm smerem o tfi kilometry dal. Ohla5te
se za hodinu!
,Krupia<o", povfdam kolegovi ,nikam nepujdeme, otoc se na druhy bok,
ja rozladfm skalu". Za hodinu jsme se ohlasili, i.e jsme na novem stanovisti
a na dotaz, jak nas slysfte, nam velitel Evy poroucf: , Siysfm vas slabe, vrafte
se na puvodnf mfsto, ohla5te se za hodinu!"
Jindy stanice objfidenfm na koni kontroloval nadporucfl< Prusa. Meli jsme
nahlasit pi'esne na5e zalehnutf. To jsme meli na hranicnfm pruseku, na nemi
pfece bylo lepe, nei pod klendou stromu a taky lepSf spojenf. Popsali jsme mu,
kde se nachazfme, spatfili skrze stromy, jak nedaleko nas projfidf, ale jako
vycvicenfvojaci, i.e nemame v lese na sebe upoutavat pozornost, jsme mlceli.
Ten utvar z Dvoru u Karlovych Varu byl pofad v terenu.
Bylo nas sedm a dostali jsme rozkaz se pfesunout do jedne vesnice nedaleko
Kynsperl<a nad Ohff. Pfidelili nam kocfho s malou kobylkou, jmenovala se Adrie
a ta nam tahla na dvoukolove dfevene kare vsechny potfebne spojafske veci zbrane, telata, stanove dilce, deky, e5usy. Do teto vesnice jsme se dostali ai kolem
desate veeer. Vesnice byla ponoi'ena do tmy, jen semtam videt z chalup plamenek
svfcky. Zadneho civilistu jsme nespatfili, snad ani zadnf obyvatele v nf nebyli.
Straz nas zavedla do otevfene stodoly, kde byla po mlate rozloiena slama- a tady
se uvelebte! To nam nlkdo nemusel ffl<at. Rozbalili jsme dflce a deky a zalehli.
Byli jsme unaveni dlouhym pochodem a za chvfli se oz:Yvalo chrapanf.
Byla tfetf po pulnod, kdyi do stodoly vstoupila spojka. Pfejela nas svftilnou a hlasila:
..Spojail, vstavat! Do rana musfte b:Yt na k6te - oslo nepamatuji- kde dvaz vas vystoupf
na rozhlednu s vysflaa<ou, ostatnf se pfihlasf ve vesnid pod kopcem a tam zlistanou."
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Ve chvatu jsme se dostrojili- boty se nezouvaly- a zase za karkou nevyspalf,
neumytf, neoholeni jsme po rozmlacene zaprasene silnici, podle mapy jeli
I< urcenemu cili. Potkavali jsme lidi spechajfcf do zamestnanf, s nimii jsme
se zdravili. Tenkrat je5te byla armada v lieU~. Prave jsme byli v centru mesta,
l<dyi nas pi'edjel vojensl<Y difp a zastavenfm nam zatarasil cestu. Z autaku
vystoupili dva dustojnfci - major a kapitan. Kocf driel kobylku a my stali v hluCku
za vozil<em. Lampas.ici se ptali, odkud a kam jedeme a z ktere divize jsme.
My jsme vsichni mlceli, nebot nikdo ty dva neznal ameli jsme z.ikaz, komukoliv
neznamemu to prozrazovat. Ai jeden povfda: ..Co mate mft na hlavach7" Tohoto
cvicenf se zueastnily dve proti sobe stojfcf divize a aby se vojaci od sebe lisili,
na jedne strane meli nosit pi'ilby, na druhe eapky. A my pati'ili k terns pi'ilbami
a my je meli na kai'e, na ktere bylo vsechno nah.izeno jedno pres druhe.
Jedina sarie mezi nami, svobodnil< Kohout vytahnul svou pi'ilbu z nakladu
a nasadil si ji na hlavu. Tfm dustojnfd poznali, ie patffme k vojsku od Karlov:Ych Var.
Naffdili n.im jednotne se ustrojit, pil1by nasadit, nebot pfi veasnem vst.iv.inf a chvatu
jsme byli kaidy jinak ustrojen. Vsichni jsme byli spinavf, neholeni a sli jako stado.
Obeanum Kynsperka jsme pi'edvedli pelmou podfvanou. Pani dustojnfci
po ukoneenf na5f upravy, pokraeovali v jfzde a my jii ve dvojicfch s plechaci
na hlavach vyrazili na dalsf pochod. Pod vysok9m kopcem jsme na5li vyznaeenou
ves a na navsi koui'fcf kuchyfi. Kuchai'i nam nalili kavu, dati kus chleba a maslo
na snfdani. Z kary jsem s pomocnil<em vytahnul vysilaCku a vystupovali do pn1<reho
kopce k rozhledne. Svobodnil< se zbytkem zustal ve vesnici.
Rozhledna byla kulata stavba, vztyeena na kamenne budove se sti'fSkou
a prazdnou pudou, na kterou jsme vynesli vysilacku a vetracfm okenkem vyt.ihli
antenu, k pi'fpadnemu provozu. Na veii na vrcholu byl ochoz z nehoi bylo videt
daleko do kraje. Nad vchodem ke schodum, jsem na5el napis: HITLER STURM.
U same rozhledny byl domeeek s dvorkem a na nem se pohybovalo domacf
zvfi'ectvo - slepice, kaceny a byla tam i kralil<arna. Z ochozu jsem zahledl dva
starSf maniele pi'i krmenf.
Meli jsme podle instrukcf eekat na spojku se zpravou, kdy marne aparat
zapnout. Ta pi'isla ai za ti'i dny, ie marne zbalit a sejft do vesnice. V tech dnech
jsem chodil dolu ke kuchyni s e5usy pro jfdlo, pomocnil< hlfdal vysilacku.
Ale v necinnosti den pomalu util<al. Na dvoreCku u te chaloupky byl nepoi'adek,
tak jsem na5el koste a lopatu a celou plochu jsem dukladne uklidil a smetf uloiil
na hromadu. Kdyi jsem skoncil ozvalo se za mnou nemecky - abych set dal.
Starsf mui a jeho manielka mi dekovali a pobfdli sednout u stolll. kde pro me
byIa pi'ipravena eerna kava a cerstve upecene bramborove plad<y. Nedal jsem
se pobfzet a s chutf pojedl. Na stene jsem uvidel v ramecku fotografii vojaka
v uniforme a tak jsem si ji prohlfiel. Panf se data do plaee a povedela mi, ie to byl
jejich syn. Zahynul u Stalingradu. Jeste mi svei'ila, ie majf dceru, ktera rna
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za maniela Moravaka a ten je zachranil pi'ed odsunem do Nemecka.
Kdyz nas odvolali z rozhledny, byli jsme posl.ini zase na jiny kopec do pekne
v)iSky a byl zarostly stromovfm a kei'i. Byl obsazen kulometciky a voj.iky s puskami,
na hlavach s pi'ilbami. Hlasil jsem se postupne u ti'ech dustojnil<u, ale zadny
nemel z.ijem o spojai'e. Tak jsme si na5li peknou propadlinu krytou nfzk9mi
bouCky a v nf z travy a listf pfipravili loie a likryt pro na5f vysilaCku, nebot se pomalu
blfiila noc. Po setmenf z vesnice pod kopcem se oz)ivaly hlasy vojaku. Nechal
jsem v doupeti KrupiCku a se5el do vesnice a podle hlasu do5el k velike stodole.
Pi'i svitu baterek se v nf pohybovalo nekolik vojaku, kolem peknych kavalcu.
Ptam se pro koho jsou? ..To nevfme, ale obsadfme je", odpovfdajf. Uvaioval
jsem, ie bych si mel taky jedno luiko obsadit, ale z toho nic nebylo, nebot
ve vratech se objevil jak9si kapit.in - hvezdiCky se mu zasvftily pi'i svitu baterek
- a poCai hulakat: ..Ja v.im dam obsazovat, koukejte mazat, to je dustojnicka
nodeharna." Vyjel jsem ze vrat a zase pomalu se vracfm do pi'ipraveneho loie
nakopci.
Sotva r.ino vylezlo slunce jeCf trubka. Poplach! Pi'fprava k obrane. Na k6tu
utoo pechotnf oddil nepi'atel v eapk.ich. Na51 proti utoocfm sti'ilejf, ale dostavajf
rozkaz ustupu. My vykukujeme z doupete. Pi'ikazuji KrupiCkovi: ,Honem pi'ilbu
dolu, dej si eapku!" a sam taky tak cinfm. Kolem nas postupujf ui'fcenf eepicai'i
a zanedlouho se vracf dohi a na5i zase zalehavajf do palebnych postavenf. Utok
na k6tu se behem dopoledne dvakrate opakuje a my dva zustavame v dolfCku
a jenom menfme pi'ilbu za eapku. Kdopak by taky tahal teike ski'fne vysilacfch
aparatur. To nam nikdo neporadil.
Obrat ve v}ivoji udalostf vojenske posadky v Dvorech nastal po dvou
mesfcfch. Cely utvar se stehoval do Sokolova (falknova). Ve ctyi'i hodiny r.ino
jli jsme stale na nastupiStl s plnou polnf na z.idech as puskou zav&nou na krku.
Kufry nam nalozili na n.ikladnf vozy a na5e rota, asi sto vojaku pochodovala
za dvema praznymi vozik.y taienymi kofimi. V rannfch hodinach to je5te slo,
ale kdyz zaealo p.ilit slunce koupali jsme se v soukennych uniformach v potu.
A ranee tfiil.
Pi'ede5el jsem skupinu, domluvil jsem s kocfmi, aby ti slabsf z nas si mohli
naloiit batohy, kdyz jedou s prazdnymi vozy. S tfm souhlasil i nas eetai' Marek.
Dve kary pojaly dobi'e deset polnfch a tern zbylym jsme pomahali ranee nest.
Pochodovalo se vedlejsfmi silnicemi, takie cesta do a1e, kam jsme dosli k veeeru
cftala na sedesat kilometru. Jako zdravotnil< jsem chlapce upozorfioval,
aby pfi zast.ivkach nesedali na zem. Nekteff neposlechli a pak nailKali na opruzeniny.
Pi'ed kas.irnami v Sokolove byla pi'ehlfdka. Velitele rot, i ten nas spojai' Pru5a
vzhlfieli na i'ady vojaku se sedel konf. Rota za rotou pi'ed nimi pochodovala.
Nebyl to zrovna pekny pohled na znavene, zaprasene, spocene mlade muie.
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Z kaide roty jich nekolik chybelo pro unavu a puchyre na noh.ich, po ceste
padali na prfkopy a byli sbfrani a odvciieni auty.
Kdyi mela na.Se eeta predpochodovat pfed stab, vyzval jsem chlapce ke zpevu
a spustil jsem a oni se pridali: Ai. poma.Sfrujem, caslavskou branou ven ...
Nadporucil< Pru5a pred celou nastoupenou jednotkou zan! a daval v5em za vwr
vojaky z Caslavi.
Do kasaren nas nepustili, byly nove vystavene. Museli jsme jii po tme na Iouce
postavit stany. Do nich jsme obleeeni a vysfleni usilovnym pochodem, padaly
jako stepiny. Teprve rano jsme se mohli jft um}it studenou vodou do kasarensi<Ych
umyvaren.
Po snfdani se zformoval stanov:Y tabor, uroly hlfdky na jeho hlfdanf, nebof kolem
na.Sich stanu vedla verejna cesta, po ktere chodili dviliste. V techto stanech jsme
spali ai do 15. zaff 1950. Muj spolunocleinfk josef Kueera byl z Markousovic
u Hrochova T}ince. Byl to rolnickY synek. Pi'i sprchovanf jsem zjistll, ie rna velkou
I<Ylu a tak jsem mu doporuol, aby Sel na marodku a poi.idal doktora k hospitalizad
do nemocnice na operad. Dal si i'fct. Kamaradill jsme spolu je5te z Caslavl.
V dobe jeho neprftomnosti mu pftsel balfk a cyden Ieiel na jeho opustenem
l9ii. Sousedi vedeli, ie obCas dostava z domu balfk s peavem a cukrovfm. Chodili
za rnnou- otevi'i balik, jsi jeho kamarad, zkazf se mu to- a tak me presvedoli, ie jsem
zasilku opatrne rozdelal. Krabice byla plna Iaskomin. KafdY doni hmatl a za chvfli
z obsahu byla poloviCka. Snaiil jsem se balik upravit do p(Jvodniho stavu a aisevratf
Kueera, tvant se, ie nicnevfm. Kdyise navratil z nemocnice, hned sevrhnul na balik.
Jak ho vSak rozdelal a spatftl ie je poloprazdny i'val a vyhroioval. Chlapd zalezli
do stanu a jen ja spolunodeinfk ho mfrnil v jeho hnevu.
V Karlovarske, ted' Sokolovske posadce zustal z na.Sf caslavske eety jediny
ai do konce. Toufil zfskat ridicak a nadporucik Pru5a mu pomohl do kurzu.
Po vojne jsme se nekolikrate navstfvili, oba uf ienaC.I.
V Sokolove af na to spanf ve stanech byl volnejsf reiim, nef ve D'ilorech.
Moje dve klasifikace mi pi'inaSely rllzne zaiitky. Pi'i rannfch nastupech jsme dostavali
rllzne ukoly. Pru5a mi pftdelil dva vojaky ameli jsme zi'fdit Iatrfnu a vyostit
v kasarnach po zednfcfch jednu umyvarnu. Latrfnu jsme vykopali behem dvou
dnu - byla tam zemina sypka bez kamenf. Nad prfkop jsme z nedalekeho
chatrajfano domku prinesli material na strlsku a i steny jsme zaklyli a zhotovili
pekne sedaCky. lretf den jsme sli dat do poradku umyvarnu. Behem par hodin
vse bylo hotovo. Abychom pracf vyplnili aspen cyden, dal jsem v truhlarne
narezat late a zbili jsme rohoie a poliCky na odkladanf mydla as ha.Cky na ruenfky.
Pomocnfci se nudili, fadali me, af zai'fdfm u velitele jiny ukol. V pondelf
pft rozdflenf hlasfm: ..Soudruhu nadporucfku, Karel Janaeek, zdravotnf slufba,
hlasfm: Ukoly jsme splnili a zadame o jinou pracil" Nadporua1< podekoval
a povedel, fe si na.Sf praci prohledne.

15. zai'f 1950 skoncilo na.Se nasazenf v Sokolove a jak jsem se zmfnil mime
Josefa Kueery jsme se vsichni vratili k jakubfkovi. Pi'ijeli jsme veeer. Prvne jsem
navstfvll kamarada Josefa Homolace z Hlinsl<a, ktery zustal v posadce na telefonnf
usti'edne. Josef mi nK.a: .. Nechod' ani na svetnid a hned jdi za starym do l<ancelai'e.
On potfebuje dva telefonisty na Bilek. Mel bys to dobre." jakubfk po mem
vstupnfm ohlasenf se otazal: ..jak jste se tam meli?" Odpovedel jsem mu podle
pravdy- vojna jako femen, stale jsme byli na pochodu, prochodili cele Kar1ovarsko
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Druhy den na nastupiSti. Cekam jai<.Ym ukolem budu povei'en. K memu pfekvapenf
i cele roty, velitel cte: Za vwrne plnenf ukolu udeluji vojfnu JanaCkovi ctyfdennf
dovolenku s pfedeasnym odjezdem a pozdnfm pffjezdem. Za cele dva mesfce
nikdo nedostal dovolenku. Byly vydavany jenom propustky na sobotu vecer
a na nedeli do 22 hodin.
Jel jsem domu a hlavne za mou Marif, ktera me tesila sv}imi nadhernymi
dopisy po celou dobu vojaneenf.
Po mem navratu do Sokolova po uldidu kasaren jsme pokraeovali ve spojafskem
v:Ycviku. Spojaft nemuseli chodit do strazf, ale drfeli jsme hotovosti. Velka cast
vojenske onnosti se jif konala v budovach, ale my z Caslavi stale chodili spat do
stanu. Prednasky, chytanf moreat, poznavanfvnitfnfho sloienf aparatu, nabijenf
baterif se provadelo v ueebnach. V kulturnf mfstnosti jsme se shromaidovali na
politicka skolenf, ktere provadel nadporua1<. Staal na vSechno sam, nikdy nepi'isel
politruk, jako bylo v Caslavi. V zacatku referatu vfdy prohlasil: ..Ai. vyhlasfm
diskuzi, eekam od vas otazky. mufete se ptat, co vas zajfma. Nemusfte se bat!"
A byly to rusne debaty. Zvlaste vojaci slovenske narodnosti meli mnoho
otazek a kdyf se jejich zasoba vyeerpavala, obraceli se name: .. Partyzane, rekni
neco!" Tak se stavalo, ie z jedne hodiny byly dve. Pru5a byl dobry reenfk, ale rad
se rozpovfdal i v nevhodnou dobu v sobotu ve ctyfi hodiny odpoledne, kdyf
byla moinost vychazek a mnozf jif byli pi'ipraveni na odchod z kasaren. Ale pro
jeho rozumne jednanf jsme mu to odpousteli.
Pi'i jedne pohotovosti veeer jsem dostal pffkaz jft do mesta a v policejnf
stanici pfevzft vojaka- zbeha a pi'ivest ho do vezenf. V meste je5te bylo spatne
osvetlenf, ale budovu js_e m na.Sel a vojaka pfijal.
V prvnfch Ietech totality nebyly je5te hranice tak zadratovany a tak utfkali
za hranice i vojad. Pred stanicf jsem porucil vojaCkovi: .. Pujde5 pfede mnou
a pokusls-li se o ub~k. budu sti'flet!" V hotovosti jsme meli pusky s ostrymi naboji.
Zeptal jsem se ho jestli chtel uteci za hranice, odpovedel, ie ne, ale nebavila
ho vojna, tak se dva mesfce potuloval, nef ho chytili. Pro5el jsem s nfm i temnym
zarostlym parkem, kde kdyby chtel, mohl skocit do kfovf. Muse! bych stfilet,
ale do vzduchu, abych mel nejake alibi. Presto jsem byl rad, kdyfsi ho pfevzala
vezenska strcif.

a pravf: ,.Velmi reid te tam poslu hned zftra, vsak jsem mel starost koho tam
urcfm." A je5te septa jestli to zvl.idnu, kdyi. m.im skolenf radisty a zdravotnika.
Potesen mu slibuji, i.e si toho budu povai.ovat a nikdy na neho nezapomenu.
Nadporucil< je5te pfid.iv.i, i.e zn.i muj pffpad z revoluce 1945 a i.e si proto
zasloui.fm tam dovojanCit. Dekuji, zdravfm a odch.izfm na Joi.nid.
Rano se s kamar.idy loucfm as plnou polnf, kufrem, puskou a se svobodnikem
Vlckem z Upice, jeni. byl urcen jako druhy telefonista, nased.ime na n.idrai.f
v Caslavi do vlaku. jedeme pres Havlfckuv Brad ai. do Sobfnova a potom
s celym vybavenfm jdeme k mamince. U nas jsme se najedli a odpoledne
jii. se hlasili na telefonnf ustfedne v Bilku. Ova maz.id nas radostne uvftali. jeden
sese mnou posadil ke spojovacf skffni a pi'edvedl mi jak se navazujf hovory.
Otvory pro koliky byly oefslov.iny 1 - 100. Koncfcf telefonista mi pi'edal tabulku
na ktere byla vyznaeena telefonnf cfsla kancelaff, strcii.nic a kas.irenskych budov
is jmeny dustojniku. Telefonnf linky byly zavedeny i do munienfch skladu. Nejvfce
vSal< na5f slui.bu ui.fvali dustojnfd. jeho instruktcii. trvala sotva pulhodiny a ode5el
za sv9m druhem, z nfmi. taky zmizel Vleek, do kantfny. Zustal jsem s.im.
Zvonek nad skffnf kai.dou chvili zadrneel, klapka volajfano spadla. Zapojil jsem
kolik a hlasil: Ustfedna. jeni.e m.ilokdo z volajfcfch ozn.imil cfslo. VetSina chtela
nektereho z dustojniku a tfeba toho, kte.Y ani nebyl na tabulce. Pronase! jsem
vetu: ,.Prominte, jsem nova obsluha, cekejte!" Asi po dvou hodinach meho
zaueov.inf do usti'edny vesel hromotlucky nadporucik Hyksa a co delam,
i.e se nemui.e dovolat. Tedy jsem mu to vysvetlil. Kdyi. se ti ti'i k veeeru vratili,
tak jsem jim to vypr.ivel. Od tech maz.iku jsem je5te obdri.el pernamentku.
Tu jsem easto ui.fval. Na ni bylo: Dri.itel teto prukazky rna pr.ivo kdykoliv opustit
vojenskou pos.idku v Bilku, za ucelem spojenf. Pod pis velitele a razftko.
Ladislav Vleek, muj spoleenik nebyl spojaf, ale odstfelovac a za dobrou stfelbu
mel nudli svobodnika. Starost o provoz usti'edny, is pi'ilehlou malou mfstnostf
s centrem vsech linek pfipadla me jako skolenemu spojai'i. Byl jsem stastny,
i.e jsem blfzko domova a Marie.
Utekl cyden a pi'iSel za mnou na usti'ednu stabnf kapitan Vlach. V ruce dri.el
pfsemnou zpravu a povfda: ,.Volajf te zp.itky do Caslavi, pojede5 na zdravotnid<Y
kurz do Prahy." To bylo pro mne velice smutne sdelenf. Hned jsem vola!
do tovarny a oznamil to dfvce a odpoledne odjel. V kas.irnach jifiho z Podebrad,
hned po pi'fjezdu jsem sel za jakubil<em. Ten mi i'ekl, i.e me do stfe5ovicke
nemocnice posil.i plukovnf lekai', i.e on je nii.Sf sari.e a nemui.e zasahnout proti
jeho rozhodnutf a at jdu jednat s nfm.
Pan doktor mimo kas.irenskou oseti'ovnu mel ordinad v dome blfzko n.idrai.f,
pro civilisty. Napfed jsem zatukal u jeho bytu. Vysla jeho fesna panf. Povedel

jsem ji z jakych duvodu jsem byl odvelen na Bilek a i.e ji prosfm, aby se za me
pfimluvila, aby me pan doktor po n.ivratu z Prahy zase poslal zp.itky. Sla
se mnou pi'es eek.irnu do ordinace a skutecne se za me pi'imluvila. Doktor
prohlasil, i.e co se tam naucfm semi muie v iivote hodit a tai<Y slfbil moinost
navratu na Bilek.
Druhy den jsem byl v Praze. V are.ilu sti'e5ovicke nemocnice bylo nekolik
di'evenych baraku. Do jednoho me poslali a v mfstnosti se sesti luii<Y jsem jedno
pr.izdne obsadil. Kurzistu v tom baraku bylo kolem stovky, z ruznych posadek.
Rano nastalo rozdilenf na oddelenf po cele nemocnici. S devfti vojai<Y. v osm
hod in jsem st.il na chodbe interny.
Pfisel star5f p.in v plasti, pi'edstoupil pi'ed nasa pfedstavil se: ,.jsem doktor josef
SedivY. primal' tohoto oddelenf. Vftam vas a pi'eji v.im, abyste se za dobu,
kterou u nas budete se hodne naucili. Budete pomahat sestram a podle jejich
pokynu vykonavat poti'ebne prace." Obese! nas, kaidemu pohledl do tv.ii'e,
zastavil sea pravf: ,. Cetl jsem vase papfry, kte.Ypak jste z meho rodneho kraje?
jsem z Noveho Ranska, kde mam chatu a ml.ictl jsem proiil v Sobfnove." Kdyi
jsem se pi'ihlasil , dodava: ,Odpoledne pi'ijd'te za mnou!" Pi'i setk.inf mi fekl, ai.
budu v civilu a budu neco potfebovat mam se na neho obratit.
Ujaly se nas sestry, daly nam bile plaste a podle jejich instrukcf jsme jednali.
Vynaseli jsme baianty, mfsy, pomahali pi'evlekat luika, pi'ev.iiet nechodfcf
pacienty k vyseti'enf, vymenovat obvazy a vsechno co je potfeba pi'i oseti'ov.inf
nemocnych. Pfed polednem jsme sjfideli yYtahem s vozikem s varnicemi
do podzemf a zase vyjfideli pod kuchynf. S plnymi n.idobami jsme se vraceli
na internu. V kuchynce jsme rozdelovali jfdlo a rozv.ii.eli po pokojfch. Teprve
potom jsme mohli sami jft do vojenske jfdelny na abed. Asi po hodinove pi'est.ivce
jii jsme zase sedeli na ueebne a poslouchali ad borne pfednasky lel<aru. Pfednasky
vetSinou koncily v 5 h, ale volna mnoho nebylo, nebot kai.dou druhou noc
na kai.deho z nas byla vyps.ina sluiba, nekdy dv.;tn.:ktihodinova, v nekte.Ych
pi'fpadech sest hodin, kdyi se jednalo o tei.Sf pi'fpad u umfrajfcfch, nebo v.iine
nemocnych. To jsme se sti'fdali o pulnoci. Na oddelenf nervove cho.Ych byla
sluiba unavna a tam jsme byli dva po celou noc. Tam u kai.deho pokoje na dvei'fch
byla krabi&a s klfCkem a tense muse! po veeerce ve 22 hodin, vsunovat do pfchaeek
kaidou ctvrthodinu. Rano se papfrov9 cifernil< odevzdaval dvilnfmu zi'fzenci.
Nekdy jsme se zapotili, kdyi nektereho pacienta chytil zui'iv9 z.ichvat. Meli
jsem tfi co delat, aby jsme ho dostali do sveracf kazajky a uloiili do !<Ieee.
Dozorce ho zl<lldnoval obuskem, co se mi nelfbilo.
Na oddelenf byli i simulanti. Jeden semi svei'il, ie ui. ty elektricke soky
nevydrif a pfizn.i se, ie nemoc hraje. Po radii jsem mu, at se zatfm nepfiznav.i,
jinak pujde pi'ed vojensky saud, ale pomalu dava najevo, ie ho leky uzdravujf.
Nevfm jak to s nfm skoncilo.
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a Sokolovsko. U vas to bylo lepsf!" A navazuji: ,.Pane nadporuciku, slysel jsem

i.e dva mui.i majf jft na Bilek, mohl by jste me tam poslat?" jakubil< se usm.il

Bylo tam i zvlastnf oddelenf pro nervove nemocne dustojnil<y. Meli samostatne
pol<oje.
Dovedel jsem se, ie je tam tei caslavsi<Y velitel posadky plul<ovnfk Strnad.
Vyhledal jsem jeho pokoj a navstfvil do. Pfedstavil jsem se a pfipomnel
mu podepsanf propustky do Bele pod Bezdezem. Povedel jsem mu, ie jsem
v nemocnici na kurzu a nabfdl mu sve sluzby, kdyby neco potfeboval. Posadili
jsme se spolu a on mi vypravel , co se stalo v caslavske posadce. Pres dvacet
dustojnil<.u bylo pozacyk.ino, jeden z nejlepsfch a vyhlasenych stfelcu, zbrojmistr
se zastfelil a jeho dali do penze. Zhroutil se ze vseho nervove. Popfal jsem
mu uzdravenf a aby je5te spokojene prozil hodne roku. Loucil se se mnou
dojate.
jiz prvnf veeer po pffchodu na ubytovnu jsem byl upozornen, ie ve vedlejsfm
baraku jsou petepaci - knezf a bohoslovci. Vydal jsem se k nim druhy veeer
po setmenf. Po dotazu, kter:Y z nich je z HavlfCkobrodska pfihlasili se dva, oba
jmenem Mokr:Y a ze stejne vesnice, Nfzkova. Nejvfce jsem se sblfiil s p.iterem
josefem Mokr:9m, ktel)l byl stcile v dobre ncilade. Druhy MokrY vetSinou po sichte
unaveny polehaval na kavalci. Vsichni chodili do Dejvic na stavbu jakesi budovy.
Pokud jsem nemel sluibu tal<. jsem je navstevoval. Rozmlouvali jsme o theologici<Ych
otazkach, modlili se ruienec a jine modlitby. Kdyz muj zdravotnf kurz se blfiil
k z.iveru, navrhli mi ti star5f tajne studium bohoslovf. V jejich blfzkosti, v pfatelskem
kruhu rna touha z mladsfch let se znovu oz:Yvala. Povedel jsem jim, ie chodfm
jiz pres rok se zboinou dfvkou. Tak ji napiS, uvidfS co ti odepfSe - doporucili.
Odpoved od Marie pfiSia velmi brzy . ..Mam Te rada, nechci Te ztratit, touifm ift
s Tebou." Asi takovy byl obsah jejfho dopisu.
Padaly ruzne navrhy, ai vystoupil nejstarsf z nich F.K. a ten mi fekl : ..Oien se,
bude5-li mft syna vychovej ho, aby se stat knezem!" jedenact kneif ve vojensi<Ych
uniformach po jednom pfistupovali a zehnali mi do zivota, pfi loucenf.
Ten zazitek i po vfce jak padesati letech je zivy!
Pocatkem listopadu 1950 jsem znovu v Caslavi. S panem doktorem se setk.ivam
v ordinaci v Zizkovych kasarnach. Pfedtfm navstevuji pfftele medika Pavia.
Ten diplomaticky mi vypsal pfil<.az o odvelenf 1<. utvaru na Bilek a radf: .. Pftpomen
mu jeho slib nez jsi odjel do Prahy a zmin se, ie jsi tam v boji proti Nemcum byl
ranen!"
Na listinu umyslne napsal: Pftk.iz.in k posadce Bilek jako zdravotnfk a telefonista.
Pan doktor mi sice nadhodil, ie by me potreboval na osetfovnu v Beroune,
ale po mem vodop.idu slov o jeho slibu a poznamenanf, ie snad nechce, abych
na neho v civilu nedobfe vzpomfnal, rychle pi'istreeny rozkaz meho odeslanf
podepsat. Silne jsem mu stisknul ruku.
Na Bilku v dobe kurzu me zastupoval zenista. Pobyl s nami jeste tfi cydny
nez ho odvolali. Vlcek, fil<.al jsem mu vlk byl partajnil<. a hrozny lajdak, a ten byl
rad , ie se zbavf starostf o chod centraly. Mnohdy jsme se pohadali, musel jsem
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za nej t.ihnout sluibu, kdyi ho v sobotu po pijatid z Chotebofe pftvezli s doktorem
Cervenakem, kter:Y byl posadce pfidelen koncem roku 1950. Pfed tfm v Bilku
doktor nebyl. Nemocnfvojad museli jezdit do stfediska v Chotebofi.
Miroslav Vleek z Upice byl ienacy s Madarkou a mel dve deti. Ale verny
ji nebyl. Povahou i jednanfm byl typicky naturalista. S doktorem se driel, nebof
mu s nfm vsechny vystfelky prochazely. Kdyz byli v Chotebofi na tahu a byli jiz
v neschopnem stavu, Cervenak zavolal do posadky a auto je odvezlo. VICi<.a
vetSinou tahli do ustfedny oiraleho ai na jeho Iuiko. Smrdel kofalkou, zvracel,
brebtal nei usnul a chrapal tfeba do poledne. Snasel jsem to a fil<.al si: MusfS
to vydriet, jsi vlastne doma, vojna ti skoncf a bude5 mft pokoj! My dva jsme
patfili k pluku v Caslavi, odkud obeas pi'ijel muj oblfbeny jakubfk na kontrolu.
Za pekneho eervencoveho dne, kolem sedme hodiny, kde se vzal tu se vzal stat
ve dveffch ustfedny nadporucfk. Sedel jsem u skffne a zapojoval hovory. Postavil
jsem sea hlasfm: .. Pane nadporuo1<.u, obsluha ustfedny vojfn janaeek", a kdyz
na stupnid zadrneela klapka.}ekl jsem prominte a spojil zadanou kancelaf.
jakubfk byl voj.ik I<.aid:Ym coulem, potrpel si na spravne vojenske vystupovanf,
nas oba ocima pfemeftl. Vidy jsem dbal, abych hned rano byl obleceny
a oholeny podle pfedpisu, ale Vleek lenoch na ustrojenf nedbal. Byla to taky
v ten den nahle navstevy jakubfka. Mel na sobe sotva kalhoty a kosili a ted' stat
v ponoikach pfed na5fm velitelem. Tomu zableskly oci, mrlrnul na me a dava
VICkovi rozkaz: .. Obleknete bluzu a ihned se mnou do auta!" Vlcek nestacil
ani nazout stfevfce - mel je hozeny pod postelf - strCil nohy do mych pantoflf
as jakubfkem ode5el. Objfideti po eelem prostoru vSechny muniC.iky s telefonnfmi
pffstroji - tech bylo je5te z prvnf republiky na petadvacet -a z l<.aideho se muse!
Vleet<. hlasit na ustfednu.
Kdyz se vratil a nadporucfk odjel, nadaval jako spaeek, kolikrat ty pantofle
po schodech u tech skladu ztratil a jak ho jakubfk honil. Docela jsem mu to pi'al,
jak ho velitel vytrestal!
ChovanfVICkovo mnohdy pi'ekraeovalo unosnou mfru. Musel jsem mu hrozit,
ie vsechno oznamfm v Caslavi a bude z Bflku odvolan. Mnoho to nepomahalo.
Vydriel jsem s nfm ai do poslednfho dne z.ikladnf sluzby i ty tfi cydny, ktere
specialistUm strana a vlada pftdaly. byly jsme na tom lepe, nebof fadovf vojaci
dostali navrch dva mesfce. Pfi Ioueenf do civilu mi Miroslav Vleek povedel:
,Kamarade, co jsme si to jsme si- to bylovojna!" Nato jsem mu fekl: .. Prave na
vojne se poznavajf charaktery, ale ty jsi zadn:Ym m:Ym kamaradem nebyl, zneuifval
mou dobrotu. Tys byl vyzfrka!"
Pfed nfm jsem si musel vsechno zavfrat do skffne. Hodily se mu ziletky,
zubnf pasta, krem na boty aj. Kdyz jsem pfivezl buchty, nebo jine jfdlo a nechal
je na stole, vsechno snedl. Mel jsem ho pro pfftele Siraka od str.iineho praporu
a toho jsem zaucil a tak nekdy v ned eli za me slouzil, abych se mohl z kasaren

33

vzdalit. Vlcek mi dokazal zba5tit i privezeny salam z Chotebore, pro nektereho
hasiee, kam jsem dopoledne jezdfval pro maso do dustojnicke kuchyne. A to byly
uzeniny je5te na lfstky. Mel jsem s tfm problemy. je5te i.e byl ve v}irobne
pan Halama z jitkova, ktery mi pokai.de kus salamu podstrcil.
V budove, kde byla ustredna se tei. nachazela kuchyfi s jfdelnou pro dustojniky
a civilnf zamestnance. V nf vladla panf Marie jenf&ova ze Sobfnova s vojensi<Ym
kuchai'em Jurajem Konczem, ze Seaanek ze Slovenska. Byl to rui.olfd mui. silnejsf
postavy se stalym usmevem na tvaft. Do teto kuchyne jsem pftvcii.el poti'ebne
potraviny a tak mi juraj i panf jenf&ova prilepsovali.
Stalo se, i.e panf kuchai'ka dva dny nebyla prftomna a juraj muse! sam
pripravovat obedy. Ten den na jfdelnf&u byly kynute knedliky. A tech muse!
zhotovit pro tftcet stravnfku vfce jak stodvacet. Kdyi. vybral prvnf varku z hrnce
priSe! za mnou se smutnou: ,Pojd' se podfvat, co se mi stalo!" Knedlfky byly
srai.ene a modre. Nebyl jsem zadnyvelk:Y znalec varenf, ale ptam se ho: ..juraji,
propfchals je, vide! jsem doma maminku jak do nich pfcha. Asi proto z nich ted'
mas kameny. Udelej to s druhou varkou!"
Ale co se stalo. Juraj mel mfsu oprenou o kulate bftcho a jii. mel skoro vSechny
knedli1<Y z vody vybrane a propfchane, kdyi. se mu mfsa s knedlfky pi'evratila
a ty se vysypaly do nadoby s uhlfm u sporaku.
Chudak nai'il<al: ..Co ted'mam delat, za chvili budou chodit lide na obed, to bude
prusvih!"
Mel jsem vi.dy hned nejaky napad a ten jsme v rychlosti, aby ncis nel<do
neuvidel zaeali uskutecnovat. Vybrali jsme knedliky z uhlaku, otreli je uterkou
a kladli na tal Ire - dva srai.ene, dva vyvalene v uhlf posypali je silnou vrstvou
maku, jak nebylo obvykle.
.. VIS Juraji" uklidnuji ho ,nekdy taky v umletem maku neco zaskvrcf, co by tam
nemelo b:Yt a tak nam to snad projde."
Opravdu nebyla zadna pi'ipomfnka. jen nekolik stravnfku zanechalo na talffi
ty dva srai.ene. Ale ty zkonsumoval jarda DymaCku, stary mladenec, civilnf kocf.
Za to polevku snedl kai.dy, do nf nahonem juraj nakrajel varene maso a skvarky.
Panf jenfckova nemela pekny i.ivot s mani.elem, ktery pil a karbanil. Deti
nemeli. Proto jsme ji po vsf praci a uklidu vselijak bavili. Juraj byl temperamentnf
slovensky Madar a reid zpfval jako ja. Jindy jsme ji zase predvadeli sermfi'e.
Poklice nam sloui.ily za stfty a dlouhe noi.e za meee. Sedela u stolu a vesele
se smala. Kdyi. jsem ji po letech potkcival, vi.dy vzpomfnala na na5e kousky.
Vecer, kdyi. se rozhostilo ticho a provoz usti'edny byl miziv}i obeas me juraj
pozval do kuchyne na hostinu. Nakrajel nekolik cibulf, smfchal se skvarkama
a do nich rozbil pet, sest vajec! Krajfc chleba k tomu a to jsme si poba5tili!
Kdyi. jsem nastoupil v roce 1988 do duchodu, napsal jsem na Slovensko.
Odpovedela mi juraje dcera, i.e otec jii. nei.ije, zemi'el na zhoubnou nemoc
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a pozvala nas do lciznf Dudince, kde s mani.elem bydlela a pracovala. Vozil nas
pfftel Jan Coufal ze Zdfrce. Proi.ili jsme u nich a v Seciankach pfijemne tfi dny.
M ani.elka Juraje, panf Marienka se synem a jeho rodinou ncis pfcitelsky pfijali
a vydatne hostili. U hrobu davneho pfftele jsme se s Marif pomodlili ana neho
vzpomfnali.
V fijnu roku 1951 , po 25 mesfcfch vojakovanf mi nabfdli u vojenske spravy
v Bilku zameenickou praci. Podle vzoru Sovetu v celem prostoru se provadela
nakladna opatfenf proti .. nepfatelum delnicke tffdy". Kolem celeho oplocenf byl
vykacen pruh lesa, postaven je5te jed en plot, vztycily se strcii.ne vei.e a sloupy
na elektricke osvetlenf. Na vei.fch ve dne v noci stali vojaci. Dosud na ostrahu
stacili civiliste v modr)lch uniformach, ktei'a vysedavali na ctyfech strcii.nicfch
a obeas prosli po asfaltov}ich cestach kolem municaku.
Nastoupil jsem do dflny, v ktere pracoval Bohumil Zvolcinekz Havlf&ovy Borove.
. Byl to v}iborny femeslnfk. Byl starsf nejmene o dvacetpet roku. Vykal jsem mu
a mel ho v ucte pro jeho dovednost. Nebcil sea dovedl se rozpcilit, kdyi. bylo tfeba.
Na Bilek mfsto nemocneho velitele Machaa<a nastoupil delnid<)f kadr, stabnf
kapitan Polak (Viz. kapitolu: Pod ochranou strcii.neho andela!). Brzy po svem
prfchodu se vydal po vsech budovach na inspekci. Do dilny ho pfivedl porucil<
Cejka, spravce budov. V tu dobu Zvolanek pracoval na soustruhu, ja cosi montoval
na ponku ve sveraku.
Po jejich vstupu jsem se k nim otocil, pracovnf stul byl blfzko dveff. Soudruh
Polak pronesl: Cest praci! a pokraeoval" ,jsem nov}i velitel na Bilku. Pfed rokem
jsem jeste byl mistrem ve Skodovce, tal< si tedy nemyslete, i.e me oblafnete,
rozumfm zameenid<e praci!" Potom pftstoupil ke skffnkam, kde jsme meli obleeenf
a porucfkovi Cejkovi pfikazal: ..Zftra, at je v nich vsechno srovnane!" A oba ode5li.
Zvolanek na druhe strane dflny soustruh nemel vypnut)f a tern dvou nevenoval
pozornost. Ai. kdyi. jsem rnu to povedel, tal< se rozhorlil a kricel: .. At mi sem
neleze, nebo dostane kladivem po palici. Co mi leze do ski'fnky a rna co poroueet
jak v nf mam mft. ja jsem nebyl ani vojakem!" A to rekl taky druhy den Cejkovi,
kter)l pfisel k vuli tomu, ale jenom opatrne opakoval Polakuv rozkaz, nebot
dobfe znal boufliveho, ale poctiveho Borovaka.
Skoda, i.e jsem muse! po v}islechu estebcii<Y v Pardubicfch, v roce 1954 zniCit
vsechny na5e oboustranne dopisy, ktere jsme si posflali, kdyi. jsem pob)fval na vojne.
Vzpomfnky z vojenske slui.by zustaly jenom v me mysli, tal<i.e nejsou uplne.
Kdyby i.ila moje milovana Marie, ta by me jiste doplnila, tal< jak to b)fvalo
v eel em na5em mani.elstvf. jejf pamet a moudrost, ai. do poslednfch chvil i.ivota
byly obdivuhodne.
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vzdalit. Vleek mi dokazal zba5tit i pfivezeny salam z Chotebofe, pro nektereho
hasiee, kam jsem dopoledne jezdfval pro maso do dustojnid<.e kuchyne. A to byly
uzeniny je5te na lfstky. Mel jsem s tfm problemy. je5te ie byl ve Y9robne
pan Halama z jitkova, ktery mi pokaide kus salamu podstrcil.
V budove, kde byla ustfedna se tez nachazela kuchyi'i s jfdelnou pro dustojnil<.y
a dvilnf zamestnance. V nf vladla panf Marie jenf&ova ze Sobfnova s vojensl<.)im
kuchai'em Jurajem Konczem, ze Seaanek ze Slovenska. Byl to ruiolfd muz silnejsf
postavy se stalym usmevem na tvafi. Do teto kuchyne jsem pftvazel poti'ebne
potraviny a tak mi juraj i panf jenf&ova pftlepsovali.
Stalo se, ie panf kuchafka dva dny nebyla pi'ftomna a juraj muse! sam
pfipravovat obedy. Ten den na jfdelnf&u byly kynute knedliky. A tech muse!
zhotovit pro tficet stravnfku vfce jak stodvacet. Kdyz vybral prvnf varku z hrnce
pi'iSel za mnou se smutnou: ,Pojd se podfvat, co se mi stalo!'' Knedlfky byly
sraiene a madre. Nebyl jsem i.idnyvelky znalec vai'enf, ale ptam se ho: , juraji,
propfchals je, vi del jsem doma maminku jak do nich pfcha. Asi proto z nich ted
mas kameny. Udelej to s druhou varkou!"
Ale co se stalo. Juraj mel mfsu opi'enou o kulate biicho a jii mel skoro vSechny
knedlil<y z vody vybrane a propfchane, kdyz se mu mfsa s knedlfky pi'evratila
a ty se vysypaly do nadoby s uhlfm u sporaku.
Chudak nai'ikal: , Co tedmam delat, za chvili budou chodit tide na obed, to bude
prusvih!"
Mel jsem vidy hned nejaky napad a ten jsme v rychlosti, aby nas nekdo
neuvidel zaeali uskutecnovat. Vybrali jsme knedliky z uhlaku, oti'eli je uterkou
a ldadli na talffe - dva sraiene, dva vyvalene v uhlf posypali je silnou vrstvou
maku, jak nebylo obvykle.
.. VIS Juraji" uldidnuji ho ,nekdy tal<.y v umletem maku neco zaskvrcf, co by tam
nemelo bgt a tak nam to snad projde."
Opravdu nebyla i.idna pfipomfnka. jen nekolik stravnfku zanechalo na talffi
ty dva sraiene. Ale ty zkonsumoval jarda Dym.i&u, star:Y mladenec, dvilnf kocf.
Za to polevku snedl kaidy, do nf nahonem juraj nakrajel vafene maso a skvarky.
Panf jenfckova nemela pekny zivot s manielem, ktery pil a karbanil. Deti
nemeli. Proto jsme ji po vsf praci a uklidu vselijak bavili. Juraj byl temperamentnf
slovensky Madar a rad zpfval jako ja. jindy jsme ji zase pi'edvadeli sermffe.
Poklice nam slouzily za stfty a dlouhe noie za meee. Sedela u stolu a vesele
se smala. Kdyz jsem ji po letech potkaval, vidy vzpomfnala na na5e kousky.
Vecer, kdyz se rozhostilo ticho a provoz usti'edny byl miziv5i obeas me juraj
pozval do kuchyne na hostinu. Nakrajel nekolik dbulf, smfchal se skvarkama
a do nich rozbil pet, sest vajec! Krajfc chleba k tomu a to jsme si poba5tili!
Kdyz jsem nastoupil v roce 1988 do duchodu, napsal jsem na Slovensko.
Odpovedela mi juraje dcera, ie otec jiz nezije, zemfel na zhoubnou nemoc
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a pozvala nas do laznf Dudince, kde s manzelem bydlela pracovala. Vozil nas
pi'ftel jan Coufal ze Zdfrce. Prozili jsme u nich a v Seciankach pi'ijemne tfi dny.
Manzelka juraje, panf Marienka se synem a jeho rodinou nas pfatelsky prijali
a vydatne hostili. U hrobu davneho pfftele jsme se s Marif pomodlili ana neho
vzpomfnali.
V fijnu roku 195 1, po 25 mesfcfch vojakovanf mi nabfdli u vojenske spravy
v Bilku zamecnid<.ou prad. Podle vzoru Sovetu v celem prostoru se provadela
nakladna opatfenf proti ,nepfatelum delnicke ti'fdy". Kolem celeho oplocenf byl
vykacen pruh lesa, postaven jeste jed en plot, vztycily se strazne veze a sloupy
na elektricke osvetlenf. Na vezfch ve dne v nod stali vojaci . Dosud na ostrahu
stacili dviliste v modrych uniformach, ktefa vysedavali na ctyfech straznicfch
a obeas prosli po asfaltov5ich cestach kolem municaku.
Nastoupil jsem do dilny, v ktere pracoval Bohumil Zvolanek z Havlfa<.ovy Borove.
. Byl to v5iborny femeslnfk. Byl starsf nejmene o dvacetpet roku. Vykal jsem mu
a mel ho v ucte pro jeho dovednost. Neb.il sea dovedl se rozp.ilit, kdyi bylo ti'eba.
Na Bilek mfsto nemocneho velitele Machacka nastoupil delnid<.)i l<..idr, stabnf
kapitan Polak (Viz. kapitolu: Pod ochranou strazneho andela!). Brzy po svem
pffchodu se vydal po vsech budovach na inspekci. Do dilny ho privedl porucil<.
Cejka, spravce budov. V tu dobu Zvolanek pracoval na soustruhu, ja cosi montoval
na ponku ve sveraku.
Po jejich vstupu jsem se k nim otocil, pracovnf stul byl blfzko dvei'f. Soudruh
Polak pronesl: Cest prad! a pokraeoval " ..jsem nov5i velitel na Bilku. Pfed rokem
jsem jeste byl mistrem ve Skodovce, tak si tedy nemyslete, ie me oblafnete,
rozumfm zameenid<.e praci! " Potom pfistoupil ke skffnkam, kde jsme meli obleeenf
a porua1<.ovi Cejkovi pfik.izal: ..Zftra, af je v nich vsechno srovnane!" A oba ode5li.
Zvolanek na druhe strane dilny soustruh nemel vypnutg a tern dvou nevenoval
pozornost. Ai kdyz jsem mu to povedel, tak se rozhorlil a ki'icel: .. Af mi sem
neleze, nebo dostane ldadivem po palici. Co mi leze do ski'fnky a rna co poroueet
jak v nf mam mft. ja jsem nebyl ani vojakem!" A to reid taky druhy den Cejkovi,
kter:Y pfisel k vuli tomu, ale jenom opatrne opakoval Polakuv rozkaz, nebof
dobfe znal boufliveho, ale poctiveho Borovaka.
Skoda, ie jsem muse! po v5islechu estebaky v Pardubicfch, v roce 1954 znicit
vSechny na5e oboustranne dopisy, ktere jsme si posilali, kdyi jsem pob)fval na vojne.
Vzpomfnky z vojenske sluzby zustaly jenom v me mysli, takze nejsou uplne.
Kdyby zila moje milovana Marie, ta by me jiste doplnila, tak jak to b)fvalo
v eel em na5em manzelstvf. Jejf pamef a moudrost, ai do poslednfch chvil zivota
byly obdivuhodne.
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Z korespondence

Pet let u Vojenske spravy na Bilku

Z naseho dopisu do Soko/ova, r. 1950:
.. . Na5e Ruia stale vzpomfna na Vadava Hamernika, s nfmz rna znamost. Odjel
do pohranicf, kde v Kacefove pracuje jako zemedelsl<)l odbornil<, na Statnfm
statku. Podle mapy ten Kacefov nenf tal< daleko od Sokolova. Pokud muieS,
pol<us se zjistit co je s nfm. Nejal<)l eas Ruzi psal, ted' jiz nekolik mesfcu od neho
nedostala zadny dopis ...
Hned nasledujfcf nedeli jsem se vydal patrat, a brzy rano se vydal na pochod
smerem Chlum Svate Maff, kde v krasnem kostele se zueastnil mse svate.
Po bohosluzbcich jsem se zeptal manzelu s dvema devcatky - jmenovali
se Skfftkovi - kteff taky byli na msi, na cestu do Kacefova. ,Pojcfte s nami,
bydlfme blfzko. U nas neco snfte a potom vam ukazi zamek, v nemz sfdlf
i'editelstvf statku", vyzval me pan Skfftek. Cesta pi'i hovoru rychle nam utekla.
Ski'ftkovi me pohostili, zasobili buchtami, pozvali na dalsf navstevu a po srdeenem
rozloueenf me pan Skfftek doprovodil a ukcizal a1 me cesty. Skfftkovi jsem navstfvil
pozdeji i s Vadavem a rok po na5f svatbe jsme se s Marif vydali na svatebnf cestu
a projeli tal<y mfsta, l<tera jsem pozna! za vojal<ovanf.
Pro5el jsem rozlehi.Ym dvorem s hospodcifsl<Ymi budovami k patrovemu domu
s veiiCkou. V kuchyni jsem na5el ienu prosti'ednfch let. Byla to manielka spravce,
Po pi'edstavenf jsem ji povedel , ze vojancfm v Sokolove a dovedel se, ie muj
pi'ftel Vadav Hamernik pusobfv Kacei'ove, tak jsem ho piiSel nav5tfvit. Pii rozmluve
jsem ji nadhodil - jak zije, jestli rna devce. Panf Vadava chvalila, jaky je pracovicy
a hodny... A kdepak devee, to rna tam doma!" dolozila.
..Ted' je s Nemkami napoli, pflpravujf oves I< odvozu, ale musf se jiz brzo
vratit", uzavfela svou fee. Ukazala mi jeho pokoj, jenz byl zarovei'i kancelai'f.
Na stole leielo plno lejster. Po prohlfdce jsem se za nfm vydal. Prave s pracovnicemi
schazel z pole na silnici. Radostne me uvftal. Panf spravcova jiz mela pi'ipraveny
obed. Byla peeena kacena s l<nedlikya zelfm. Po jfdle me Vadav zavedl do sve
mfstnosti a prvnf co bylo, ie mi ukazal rozepsany dopis pro Rltzu. Nadiktoval
jsem mu par vet a dopis druhy den putoval postou do jitkova. Bylo tak pfi kaide
navsteve. Muse! vidyd<y psat! Pomahal jsem mu i se zapisy do v,Ykazu. Pokaide
mi vstrCil do kapsy stovku.
17. listopadu 1951 po navratu do civilu jsme oba vstoupili do svazl<u
manielskeho.
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U vojaku na Bill<u to nebylo spatne. Pfichazeli do dilny jak pracovnfd z prostoru,
tedy ve skladech, tak vojaci a dustojnfd a jeden Cas petepad, kteff staveli novou
budovu pro muistvo. Vzpomfnam na zapacf.ika Zejdu, ktel)l nam vypravel zciiitl<y
z bojiSf. Casto jsem rozmlouval s kapit.inem Zakem s nfmz jsem se znal je5te jako
vojak. Vstoupil pfi sluibe dozorcfho do usti'edny a uvidel me cfst Nov,Y zakon.
Pfiznal se, ie je taky vei'fcf.
K vuli na5im rozmluvam pi'isel za mnou josef Kosfalek z Bilku, zamestnanec
ve sldadech a prozradil mi: .. Dostal jsem od strany pi'il<az, mam tebe a Zaka
hlfdat, co spolu mate a o eem se bavfte. VIs, ja jsem se dal ke komunistum,
nebof jsem mel bfdne mladf, ale udavace jim delat nebudu!" Takov,Ych poctivcu
bylom.ilo.
Pozn.: 0 jinem takovem, v pojednanf o Novem Ransku.
0 kapitanovi Zakovi musfm je5te povedet. Objevil se takhle hned po ranu
a zat.ihl me stranou a svefil se: ,Veera jsem mel dozorciho a dostal jsem rozkaz
zkontrolovat pi'i odchodu z prace, vsechny pracovniky. u Barty jsem nasel
v aktovce tfi vell<e rozbusky. Poracfte mi, co mam s tfm delat? Bojfm se, ie je to
name nalfeeno!"
Barta chodfval k nam do dilny a asi dva dny pfed 5acunkem mi povfdal,
ie kope studnu a narazil na tvrdou pecku, ie by potfeboval nejak se dostat
hloubeji.
Uldidnil jsem kapitana a feld mu o Bartov,Ych problemech se studnf. Tehdy
byla moinost sebrat na Bilku kus ekrazitu, rozbusky, zapalnice, ci jiny v,Ybusny
material. Bylo ho vsude po Nemcfch dost, tfebas pyrotechnid<.i ceta denne
odvaiela do lesu u Raana plna auta munice a tam ji zne5kodi'iovala. Cetu vedl
stabnf kapitan Silhan, pffmo zairany temito ukoly. Ten Casto pfitahl do dilny
nejakou nebezpeenou vee, tfeba pancei'ovku a na ponku ji rozmontovaval.
Ohroioval sebe i nas. Pfi jedne jeho navsteve jsem se s nfm chytil, kdyz chtel,
abych mu s demontazf pomahal.
Za sedm roku u vojaku, 25 mesfcu jako vojak a pet roku jako civilnf
zamestnanec pozna! jsem tech uniformovanych panaCku desftky. Mezi temi
starsfmi, jeste z prvnf republiky a fronfaky, bylo dost rozumnych muzu
s vlasteneci<Ym a demol<raticl<Ym smyslenfm. Ale kdyi pak je vyhazovali a piich.izeli
rychlopeeenf dustojnfd - delnicke k.idry, a poCali nas honit na politid<.i shromciidenf
a skolenf a to jsem nesnasel. Pi'ilezitost vypadnout z tohoto kruhu se mi brzo
naskytla.
Tehdy sprava vyzvala zamestnance k pomoci vycistit okolf sldadu od porostu.
Bylo dost zajemcu, dfevo bylo ti'eba na topenf. I ja jsem si nadelal ruru.
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Pffcinou meho odchodu byl taky obCan Sobfnova, pekaf, ktel)f zaeal politikafit
a pres stranu se dostal do kancelafe. 0. j. si pfiSel do dflny pujcit nafadf
a prohla5oval, ie jde plnit ministersi<Y ukol- odstranovat kefe u jednoho sldadu.
Pfed ostatnfmi jsem se mu zasmal, ie zname jeho prave smyslenf a prace v lese,
ie mu jen zdravotne prospeje, kdyi vytahne paty z kancelafe.
Za t)fden mi prozradil znamy soudruh, ie na stranicke schuzi 0. j. navrhoval,
abych byl pro rozkladne pusobenf na spolupracovnfl<_y pfefazen na teikou praci,
manipulaci s bednami s municf do skladu. Vyuiil jsem nepfftomnost nejvyssfho
naeelnfka, dal hned ten den v)lpoved' a jii druhy den nastoupil v Novem Ransku
ve slevarnach, kde hledali zameenfky na montaz mechanizace provozu.

Ve slevarnach v Novem Ransku
Po nastupu do udriby v Novem Ransku brzy jsem zfskal kamarady. Byl
to josef Kazda ze Studence s nfmi jsem se poznal na Bflku, kdyi jsem pracoval
v dflne a on jako voj.ik- kuchafil . Nosil do dflny na opravu polamane naberacky,
hrnce a nabrousit noie a nam pfinasel kousky masa. V civilu je5te vsechno bylo
na pffdel, tak nam masfcko pfiSio vhod. Brzy po mem pffchodu byl pfijat
josef Brabcu ze Sopot. Oba mi po smene pfichazeli pomahat s pfestavbou
chalupy, kterou jsme s Marif koupili is hospodafem jindfichem Zvolankem,
v roce 1955. Oba byli sikovnf, tal<ie jsme spoleene mimo jine pokryli i stfechu
eternitem. Kdyi Kazda zaeal stavet ve Studenci domek, chodili jsme s Brabcem
zase k nemu vypomahat.
Po stfetech s mistrem D. jeni vsechno vedel a vsechno znal jsem odesel
ze zameenicke dflny delat opravafe do slevarny sede litiny, kde se pracovalo
na dve smeny. Za dvanact let ve slevarne se u me vystffdalo pet zameenfl<u.
Na5e prace spocfvala v tom, aby vsechno zaffzenf ldapalo na obe smeny, hlavne
lief, kdy vsechny dopravnfl<y, elevatory, mlyny pfslm, kopulove pece, vytfasacf
rosty atd. byly provozuschopne. Mel jsem o par korun vfce, neili ten muj druh
a tal< zodpovednost vfce leiela na me. Casto jsem domu pfichazel unaven
a nervove vycerpan, kdyi jsme meli kvaltovku, nekdy i zavinenou zbytecne
nel<ter.Ym slevacem: Ten ve snaze, aby se vylila vsechna roztavena litina
do forem a pak se z nich z pfsku vyldepaly odlitky, pouiil hrubou sflu na zaffzenf
a stroje, takie se pfetrhavaly pasy, hofely motory. Vypfnat, zapfnat stroj bylo
obvylde lopatou, nebo kopnutfm botou. Malokdy po slevacfch byla smena
bez nejake poruchy.
I v tovarne na Ransku jsem zaiil nekolik pffhod, ktere stojf za zapsanf. Byla
doba ,.socialistickeho budovanf" a i tady v teikem prumyslu byly v)fstfelky
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k zachycenf pro budoucnost. Pro vetsinu delnfl<u ve slevarnach bylo prvofade
hodne vydelat, aby mohli trochu lepe ift. Ale i tady byli flakaci s hvezdou
na !dope, kteff se iivili ne pracf, ale politikou.
V kompresorovne posedaval a mel na starosti stroj na v)frobu stlaceneho
vzduchu zkrachovany esenb.ieek- b)fvaly bachaf v jachymovskem komunistid<em
koncentracnfm tabofe. On se s tfm netajil, ba naopak chlubil. V tovarne byl
clenem milice a jinak agilnf pomocnfl< SNB. Pfed nfm se kaidy bal mluvit.
Stalo semi, ie jsem musel pracovne vejft do mfstnosti, v ktere posedaval.
Po vstupu tento soudruh vyskocil proti me s namffenou pistolf. Snad me chtel
vystra5it. Vybuchl jsem, ie by na vojne za tento cin sel pfed prokuratora. A jak
muie nosit i pistoli sebou.
Od te doby jsem se stal jeho nejvetSfm nepfftelem. Od jeho kolegy s nfmi
se stffdal na smeny jsem se dovedel, ie easto rozebfra a cistf zbran na pracovnfm
stole a potom po montazi z nf stfflf po rybach v potoce, tekoucfm hned pod olrny
budovy.
Vyslechl jsem ho v dflne jak se chlubil ie jeho z.isluhou, kdyi byl bachafem
v jachymove, bylo chyceno jedenact veznu, kteff prokopali tune( z barai<U pod
ostnat.Y drateny plot tabora a pokusili se uteci v nod za prudkeho de5te.
jak vypravel, tu noc kdy mel hlfdku se veznove protahli tunelem a on zjistil
propadlou zeminu u plotu. Vyhlasit poplach a vsichni byli pochytani.
To ale nefekl, ie vsichni uprchlfci byli postffleni a jejich mrtvoly poloieny
na nastupiSti a veirlove tabora museli po cely den pfed nimi stat a z ampli6nu
bylo jim vyhroiovano: Tal< dopadne kaidy, kdo se pokusf o utek!
To jsem vedel jii dffve, od pffmeho ueastnfka politickeho vezne F. V.,
kter.Y mi to po navratu po peti letech veznenf, v roce 1960 vypravel. Bylo toho
mnohem vfc, co mi tenl<rat povedel.
Od soudruha: milicionafe jsem dostaval vzkazy, at se neobjevuji na motocyklu
na silnici, ie se postara, ie si nezajezdfm a jine v)fhruiky smefovaly na mou
osobu. I pfed tfm incidentem s pistolf jsem se s rifm nekolikrate poh.idal a ted'
mi opravdu hrozilo nebezpecf. Taky se mi svefila jeho matka, proc ho vyhodili
od policie a cela se pfi hovoru tfasla. Melo se to stat pfi jeho svatbe. Nechal
leiet svou sluiebnf zbran bez dozoru a jeho o nekolik let mladsf bratr mu ji sebral
a z nerozumu zastfelil sveho kamarada.
Nechtel jsem, aby moje manielka zustala sama a ja se dostal do kriminalu,
tak jsem ode5el z tovarny na brigadu do drubezarny v Kfivem. Zmenu pracoviSte
v teple ml taky doporucll pan primaf Pujman, nebof ten rok jsem odemocnel
zanetem moeov.Ych cest a musel jsem jezdit do nemocnice v Havlfa<ove Brode
na kontroly.
Tam jsem pracoval jako opravaf cele mechanizace. S vedoucfm slevaren A. S.,
s nfmi jsem si rozumel, jsem mel dohodnuto, ai bude pro me neco mft,
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co by ne5kodilo memu zdravf, ie mi da vedet. Za pet mesfcu za mnou pfijel
I< nam. Soudruh M. se naCa.s odmlcel, nebof pfisel nadejny rok 1968 a politid<.i
situace se uvolnila. Myslfm, ie tenkrat asi spatne spal, nebof mel hodne na svedomf.
Po navratu na Ransko mi byl pfedan modernf stroj na svafovanf hlinfku pod
ochranou arg6nu. Ponevadi svafovanf potfebovalo jistou zkusenost, navstfvil
jsem nekolik z.ivodu, kde se s touto technikou zabyvali. Nejvfce jsem zfskal
ai v Chodove u Karlov:Ych Varu, kde takov:Ych svafecek meli v provozu nekolik.
Postupne jsem se zdokonalil tak, ie do me svafovny pfijfideli z.ijemd z ruznych
podniku z sirokeho okolf s hlinil<ov:Ymi vecmi na opravu. Hlavnf mou pracovnf
naplnf byla z.ichrana odlitku slevarny a pal< jsem vych.izel vstffc modelarum,
kdyi jim pfi frezovanf, soustruhovanf, nebo vrtanf doslo k posl<ozenf modelu.
S nimi byla dokonala spoluprace. Kdyi jsem potfeboval jakoukoliv fusku domu,
ochotne mi vyhoveli. Nejvfce mi pom.ihal v tech to potfeb.ich z kovomodelarny
jan Coufal ze Zdfrce. Dodnes spolu udriujeme pfatelsky vztah. Druhym
byl jarda Docekal z Bezdekova. Z dfevomodelarny jsem se mohl spolehnout
na jardu BlaifCka z Noveho Ranska a jendu Tuheho ze Zdfrce. Svafeeem hlinfku
a jinych barevnych kovu jsem byl ai do duchodu, jen s pfest.ivkou peti mesfcu,
kdyi jsem byl na Kfivem. Mel jsem zkousky i na svafovanf autogenem
a samozfejme elektrodami. Mojfvelkou pracf, trvajfcf dobre cyden, bylo svarenf
dvou pulek sochy od al<ademicl<eho sochafe pana Podr.izkeho z Pi'ibyslavi. Socha
jfm ~azvana UTRPENf stojf dodnes pl'ed skolou v Krucemburku.
Po teto mistrovske zkousce- spojenf sochy, mi truhlafi zffdili dilnu, kam jsem
sese svafeckou, stolem a dalsfm potfebnym pffslusenstvfm pfestehoval. Sousedil
jsem se star)im pfftelem josefem Nov.ikem, soustruinil<em, kter)i pfiSel o zrak
jednoho oka pfi soustruhov.inf a hned za slabou stenou mel pracoviste- kontrolu
prvniho kusu. Mel jsem klid, nekdy za celou smenu nikdo nepfisel. Rfdil jsem
se z.isadou, vidy mft na l<ond smeny v dilne cisto. Plnil jsem vsechno o co jsem
byl poi.idan, ke spokojenosti vsech potfebnych. Pfi teto pomerne oste praci
jsem mohl skladat svoje lidove basnia<y a pfsnicky a zapisovat vzpomfnky
pametnfku v.ilky.
Od roku 1980 ai do roku 1985 pfich.izela za mnou moje Marie, ktera uklfzela
satny, umyvarny a nekolik kancel.iff v objektech tovarny. Spoleene jsme chodili
na obedy do jfdelny, spoleene travili pfestavky. Autobusem jsme jezdili
do pr.ice i domu. Po jejfm odchodu do duchodu jsem musel je5te tfi roky pracovat.
Kdyi jem dos.ihnul sedes.itky, rozloucil jsem se pfi hostine s pracovnfky a zllstal
doma.
Vracfm se k oddanemu vyznanei KSC soudruhu M. Po vtrhnutf arm.id
Varsavske smlouvy, v srpnu 1968 se tento partajnfk, jako mnozf dalsf soudruzi,
oklepal ze strachu a poeal znovu vystrkovat ruiky.
V socialnfm stfedisku, na vnitfnf strarie dveff jednoho z.ichodu se jednohodne
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objevily napsane vety: S... m, s... m podle norem, ruskeho h .. .o je nam vzorem.
Lide ted' ui s.. .e s klidem, KSC jde zase s lidem! Brzy potom byly dvefe
vyhakov.iny a byl viden nas soudruh jak esenbakum pomaha dvefe naldadat
na auto a ti je odv.iif. Z uetarny sel hlas, ie SNB si vyi.idalo v:Yplatnf saa<y vSech
zamestnancll, na nichi byly jejich podpisy. Znalci statnf policie pal< porovnali
n.ipis s podpisy a zjistili, ie ty vety ,ur.iiejfcf na5f rodnou stranu" napsal mlady
formff. Pfi v:Yslechu se pfiznal a byl potrestan 25% sr.iikami ze mzdy, po dobu
peti mesfcu.
Zustai'ime je5te pfi bedlive cinnosti ochrancu totalitniho reiimu. V nod
21. srpna 1969, rok po okupaci Ceskoslovenska se objevily na silnicfch
u DoCekalovy vody u Zdfrce a Noveho Ranska namalovane hvezdy a v nich
h.ikove kffie. Druhy den, asi deset pffslusnfku StB a uniformovanych esenbaku
vstoupilo do prostoru slevaren as pomocf civilnfch pomocnil<u svolali vsechny
zamestnance odpolednf smeny. Byl jsem jednfm z nich. Napfed byl kaidy
vy5etfov.in jednotlive a pak jsme museli vsichni jft do 5aten otevfft svoje skffne,
v kter)ich vsechno v nich umfstene prohrabali. Zvlaste je zajfmaly taSky, aktovky.
Hlavnfm k.ipem byl naeelnfk sousednf stan ice SNB, soudruh 0. Ten si me nechal
naposled - taktika vynervovanf! Po kontrole skffi'iky mi obr.itil ta5ku usitou
z omyvatelneho platna s femenem na zavesenf za krk. V nf jsem si vozil
na motorce jfdlo, obleeenf a podobne. Tu ta5ku jsem tei pouifval po pffjezdu
z prace na nafadf a eervenou sufil<ovou barvu. Chodil jsem lidem spravovat
a instalovat vodovodnf potrubf, nebof byly tfeba penfze na opravu chalupy.
S napjetfm jsem eekal, kdy 0. najde na rubu ta5ky nejakou skvrnu od barvy.
Nevedel jsem totii jakou barvou byly hvezdy namalov.iny. Na5testf byly vytvofeny
barvou bilou. Kdyi 0. nic nena5el zaeal na me mluvit: ,jak to, ie vede5 kluky
ve Skautu, kdyi dvacet let nic takoveho nedelals?!"
jeho jednanf jsem jii nevydriel a pfed vsemi delnfky, kteff stali schlfple
u sv:Ych skffnf a nekolika policajty jsem mu povedel: ,ViS proc a kdo je tfm vinen,
to jsi ty a Milka V., vy jste me vyhodili z vojenske skoly!" Soudruh 0. ve sve
uniforme se na5ponoval a silnym hlasem, aby vsichni shrom.iidenf v 5atne
to slyseli volal: ,To byla revoluenf doba a jato delal ze sveho komunistid<eho
pfesvedeenf" a pfitom se pestf bouchal do prsou ai to dunelo.
Ten byvaly bachaf a potom zufiv:Y milicion.if a pomocnil< SNB M. dlouho
na tomto svete nepobyl. Sldatila ho rakovina. Naeelnil< se sice doiii osmdesatky,
ale pro svou tvrdost v dobach sve ery nemel ve staff i.idneho pfftele s nfmi
by si mohl popovfdat. Profil je5te nekolik let po p.idu totalitnf mod, ale ai do smrti,
jak prohl.isil jeho syn, iii v zatvrzelosti. Na5el po nem registr se jmeny spiclu
a hlfdanych v obd. Velmi smutny nad jednanfm sveho otce a po porade s poctiyY!n
clovekem, vsechen dukazny material spalil.
Z.ifitku zdobytemna v letech meho zamestn.infjevelmi mnoho. Velmi me mrzelo,
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na J. B. a J. K., moje kamarady, ie je jeden eas pi'esvedCil milicionai' M .,
aby podepsaly pi'ihlasku do KSC a stali se kandidaty. M. poti'eboval spojence
proti svemu mistru, nestranil<u, ktel)f mu obeas slapnul na paty,pro jeho spatnou
pracovnf moralku.
Ho5i se sice dali zapsat, ale pi'fspevky naplatili. Rozmysleli si to, kdyi jespolupracovnfd
pro to l<ritizovali. Marne je soudruzi z pi'edsednictva pi'emlouvali, za coi jsem
jim podekoval. A soudruh M . ostrouhal mrl<vicl<u a mistr zustal na svem m fste.
Do zavodu nastoupil F. N . Zaeal pracovat u l<upolov)ich pecf. jedna ze.dvou
musela se vidy pi'ed litfm vycistit, opravit a naplnit davkou litinov)ich housek
a topivem. Bylo o nem znamo, ie byl na ol<resnfm ufade a mel referat i'fzenf
tenkrat zvanych pozarnil<u. Pi'ed touto funkd byl pfedsedou MNV v nedalekem
mesteCku, l<de i oddaval. Panovalo podezfenf, ie je nasazen na nas ,real<cionafe".
Nov)i pecaf, asi za dva mesfce me chytil za pecf, l<de nas nil<do nemohl slyset.
Z bluzy vytahllist popsaneho papfru a pravil: ,Dostal jsem radu, abych se na tebe
obratil. Pi'eeti mi to jestli v tom nemam chyby!" Ctu. Je to adresovano Ustfednfmu
v)iboru komunisticke strany v Praze. V obsahu F. N. uvadf, ie byl komunistou
jii za prvnf republiky, ale ted' ie se stranickou politikou nesouhlasf,
nebot funkcionari, zvlaste ti vysSf zrazujf program a zneuifvajf delnid<Ou tffdu
pro svuj prospech. Oznamuje, ie proto ze strany vystupuje.
Do toho dne jsem s tfmto clovekem nemluvil a samozfejme jsem ho mel,
jako ostatnf za nasazeneho agenta StB. Po pi'eetenf mu pravfm: , Pane N., chcete
me do neceho zatahnout, nebo ten vas dopis do Prahy myslfte vazne? Poslyste
muj nazor. Za ten to obsah by vas zavi'eli, nebot v nem napadate nejvyssf vladnf
organy. Jestliie opravdu chcete ze strany vystoupit obrafte se na zavodnfv)ibor
a ve sve zadosti neuvadejte duvod, ten muiete povedet ustne. Tuto listinu
spalte!" F. N. po mych slovech tak ucinil. Druhy den mi pfinesl pfeefst zadost
napsanou tak, jak jsem mu poradil.
Kdyi se nakonec pfece zbavil pout stranicl<e disciplfny a ja jemu uvefil,
doslo mezi nami k rozmluvam , beze svedku. Vypravel mi co se vsechno nahofe
delo, jake iranice a chlastanice se pofadaly, jal< se jednalo se zemedelci a lidmi,
ktei'f nechteli vstupit do druistev. Litoval, ie musel se soudruhy pi'epadavat
v noci rodiny, tak zvanych kulal<u, aby si snad pi'ed vystehovanfm neco z majetl<u
neukryli. Pozna! jsem, ie je to poctiv)i mui, ktel)f to myslf vazne. Vypovedel
taky jakym zpusobem se dostal z okresu. Kdyi jii nekolikrate jeho zadost
o propustenf byla zamftnuta, poradil mu kdosi , aby zahral bl.izna. Pi'i jednanf
s pi'edsedou ONV zaeal fvat, m.ivat rukama a zautocil na tohoto papalase.
Byl propusten na hodinu. Sice ho soudruzi po tomto cinu zvali Franta blazen,
ale u me to byl hrdina. Bylo to je5te v dobach hluboke totality, par let po umrtf
nejvetSfho vraha v dejinach Stalina, kdyi reiim jeste tvrde vladnul.
Vei'ejne prohlasil, ie je pi'ipraven n~t odpovednost za svejednanf, l<dyi je5te
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slouiil partaji. Pozdeji zaeal chodit do kostela, docela se stal kostelnil<em
a zvonil<em a zvonem doprovazel zemi'ele spoluobeany. Snaiil se napravit svoji
pomylenost a konal dobre skutl<y Iasky, k ubohym a opustenym lid em. S nimi se
svefoval jenom me, nebot mi duvei'oval.
Po zrusenf Okresnfho ufadu v Chotebofi se v raneckem zavode objevilsnedy
muifeek jeni tam byl dosud vrchnfm funkcionai'em Svazu mladeie. Dali mu sice
v tovarne v Choteboi'i dobl)f flel< v osobnfm oddelenf, ale jak mi i'eld, bylo
to nad jeho nervy. Do roku 1970 pracoval jako l<ovomodelai'. Byl vyucen
zamecnil<em. tom roce po proverl<ach byl zbaven funl<ce vedoucf l<ontroly
M., strana ho dosadila za nej.
To byll<ontrolor! Rano mel na stole v kancelai'i rozloiene Rude pravo a za5krtaval
si ruzne aanl<y a potom chodil po fabrice a pi'ednasel ui'ednil<um politicke referaty.
Starost o odlitky nechalsv)im podi'fzenym a plat mel proti ostatnfm kralovsky.
Mel jsem s nfm obCas debatu. Chodil za mnou do dilny, nebot se taky zajfmal
o iivot na5ich pfedku a ze stal)fch zprciv si vybfral jenom to co se mu hodilo
k porovnanf urovne dne5nfch lid f. Nekdy si ale neodpustil vykladat o uspesfch
socialistickeho zffzenf. 0 badatelsl<e praci napoli historie jsem mu reid poradil ,
ale kdyi zaeal partajnicit, byli jsme v sobe.
Bylo to v ease mezi dvema smenami. Steil jsem v otevi'enych dvei'fch svai'ovny
a pozoroval skupinl<u asi deseti delnil<u a delnic, ktei'f stali nedaleko a sdelovali
si navzajem pracovnfukoly. Od vrat expedice pi'ichcizel tento soudruh kontrolor
- politruk. Mrknul na skupinku a pak na me, zastavil se a pravil: ,Veffs tomu,
ie komuniste jsou u vlady z Boif vule?! Rozmlouvajfcf po jeho otcizce zmlldi
a ocekavali co ja povfm. Pravil jsem: ,Ano, vei'fm, bez vule Boif ani vias z hlavy
nespadne, ale jsou z vule Boii taky vlady na potrestanf lidf!" B., v tu dobu
pi'edseda v)iboru strany se dal do hrozneho smfchu a ki'ieel: ,Takov)i zactely,
chytl)f chlap a on vei'ftal<ov)im blbostem!"
Byl jsem ten den dost pracf unaven a k tomu jsem mel potfie se ilucnfkem.
SkoCil jsem do dilny, popadl velke kladivo, vyrazil ze dveff a hulakal: ,Koukej
mazat, nebo te pra5tfm, flakas se po fabrice a jenom rozcilujes lidi." A hnal jsem
se na neho s napi'aienym kladivem. On pfede mnou vydesene ustupoval pres
celou brusfrnu ai do haly slevarny, odkud jsem se vratil . Brusici a dalsf, kteff nas
videli a slyseli me stra5ili, ie to se mnou spatne dopadne.
Ocekaval jsem, ie semi pomstf, ale nestalo se tak. Neukcizal se ctrnact dnf.
Pak pi'isel a jenom povfdal, ie jsem ho tak nemusel pi'ed tolika lidmi shazovat.
Moje odpoved byla: Na hruby pytel, musf byt hruba zciplata!
Za nejakou dobu se mu stala nehoda. Vytloukl se na motorce a bylo to s nfm
v nemocnid zle. Kdyi se po leeenf vratil, prvnf cesta ho vedla ke mne do svafovny
a zaeal podrobne vypravet 0 svem teikem urazu, v nemi byl z pocatku
i v bezvedomf. Potom mi zvedl ruku a vyzval : , Sahni si na mou hlavu, abys vedel
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jaka mi zustala pamatka! "
Pfi havarce mu praskla lebka a po operaci mu zustalo na vrcholu hlavy hole
mfstecko velikosti asi tfech centimetru mekke a poluyte jen tl<anf a kuif.
Vfce mene s humorem jsem ho upozornil: ,Ted'bude5 muset mleet a neprovokovat
lidi, l<dyby te nekdo pra5til do hlavy, bude po tobe."
A tal<y jsem mu pfipomnel jeho atheisticl<.e nazory a vyroky, a ie by mel dekovat
Bohu, ie se z toho dostal. Chvfli mlcel a potom povfda: .. ja nemohu vefit,
ja mam rad iensl<e a tak si nekdy s nimi zapytlacfm." Co jsem mel delat? Musel
jsem ho politovat. Ode5el do duchodu o dva roky dffve neili ja .a s vervou
se pustil do historie a psal aanky do ruznych novin.
Po , sametove" revoluci me pfijel navstfvit a spustil: , jal< se mas, co delas? ja se stale
hrabu ve starjch papfrech a navstevuji arch ivy." Pfivftal jsem ho moina dost
ostfe: ..Tak, co tomu ffkas soudruhu, budovali jste reiim na verne easy a ted'
se vam vsechno sesypalo jako domecek z karet. A slysel jsem, ie tvoje deti
podnil<ajf." Oponoval: , Dej mi pokoj s politikou, ted' se bavfm tfm, co jsi mi
vidycky doporueoval, s historif!"
Pozval jsem ho na l<avu, zavzpomfnali jsme si a roze51i se v dobrem.
Den pfed prvnfm vyrocfm pfepadu na5f vlasti, 20. srpna 1969 jsem mel
odpolednf smenu. Z celeho osazenstva udriby 10 - 12 zameenil<.U jsme pracovali
na odpolednf smenu jenom dva zameenfci a jed en elel<tril<af, nekdy i ten nebyl
pfftomen. Tak vse leielo na nas dvou. K veeeru pfisel za mnou do dilny jeden
milicionaf a- otevfi sklad, potfebuji kus hadice. Mel davno po pracovnf dobe.
Bgval taky udribarem, nynf byl skladnfkem ochrannych pomucek. My, kteff jsme
delali na odpolednf smeny, tak jsme meli klfee od skladu, v nemi byl ielezny
material, srouby a ruzne soucastl<y potfebne pro opravy stroju. Myslel jsem,
kdyi schvalne pfiSel z domu pro hadici, ie ji nutne potfebuje, tedy jsem dvefe
do skladu otevfel a venoval se praci. A co vidfm. Milicionar feie hadici na stejne
l<usy a do kaideho kusu cpe ielezny prut. Kdyi jich mel jiste patnact, svazal
je k sobe, popadl balil<., prasknul dvefmi a odl<raeel do tmy.
Kdyi ode5el, hruza me pojala, nebof jsem si uvedomil, ie zftra to bude rok,
kdy na5f zem obsadili okupanti, a ie mi kdosi pfi nastupu smeny, jen tak narychlo
sdelil: .. Zftra jedou na5i milicionafi do Prahy na demonstranty". Tedy horlivy
a en milice zhotovoval cele horde obusl<y vyztuiene ielezem. Ze jich pouiili,
a dost tvrde, mi dosvedCil jeden demonstrant, z Hlinska.
Byl jsem pfekvapen, jak se tento clovek behem roku zmenil. Pfed nekolika
mesfci pfinesl do tovarny kus chleba rusl<ych vojal<u a kaidemu koho potl<al
krajfc chleba ukazoval a fil<.al: ,Koul<ej, jake svinstvo, ty l<urvy ol<upantsl<.)f ierou."
Chleba snad byl z kukufice, z bobu, ci z neeeho co se nedalo urcit. Kdyi jsem
pak pfisel na tajnou schranku v prostorach, kam malokdo pfisel, a v nf jsem nasel
noviny vydavane okupanty a na nich jmeno tohoto muie, poznal jsem ie jde
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aoveka bez zasad, kterj se otacf jako l<orouhvia<.a na stfe5e.
Ve slevarnach v Novem Ransku jsem pobyl nejdeiSf usek pracovnf Cinnosti.
Bylo to blfzko a pfece jen tam byly o neco vyssf platy neili v okolnfch textill<ach
a jinych podnicfch. Bylo i moine si v tovarne neco potfebneho domu zhotovit.
V roce 1954 jsem poeal psat rodinnou kroniku a rozhodl se, ie zpracuji
vypovedi ueastnfku valky a hlavne l<rvane udalosti revoluce 1945. V roce 1959
jsem mel jii spis s nazvem Za svoboclu. Pfftel jiff Korejtko, jeni pracoval v kancelan
a mel na starost rozmnoiovanf listin mi vyhotovil sto broiurek o vraidenf
u DOCekalovy vody a Slavetfna. U jirky slo o dvainy an, nebof jakekoliv kopfrovanf
na cyklostylu bylo pod kontrolou vsemocneho aparatu a potfebne blany musely
bgt zapisovany, naco byly pouiity. Proslo nam to!
0 cyklostylizovane broiurky byl veliky zajem, hlavne v rodinach, ktere ztratily v
techto nerovnych bojfch s vojaky SS syna, nebo otce. Scykal jsem se s lidmi
s podobnymi zajmy. V HavlfCkove Brode to byl FrantiSek Domkaf a Bedfich
Trnka. TI se znali s feditelem tamnejsf tiskarny Cabelou a jeden muj spisek mu
dati k pfeCtenf. PfiSia od neho zprava, ie se pol<usf tyto svedecl<.e vypovedi
dat do tisku. Moina, ie by se mu to podafilo, ale v put roce ho skolila zakefna
nemoc.
Kdyi uplynulo put roku a nic se nedelo, napsal jsem na vedenf tiskarny,
aby spis vratili. V odpovedi, podepsanou novym feditelem Kfivohlavym jsem
se dovedel: Va5e prace, ponevadi je politicl<.eho razu, byla pfedana soudruhovi
Emanueli Veselemu, okresnfmu tajemnilm KSC I< posouzenf. Obrafte se k jednanf
naneho!
Pfi potfebne jfzde do Brodu jsem se u neho stavil v kancelari a inkvizitor,
jinak ho nemohu nazvat, probfral jednu kapitolu za druhou a posuzoval obsah.
Tak tfeba: .. Soudruhu janaCku, vy uvadfte, ie spojenci dob9Yali jedno nemecke
mesto po druhem, ai koneene stali pfed Berlfnem. Ano, to co vsechno uvadfte
je pravda, ja pochazfm ze Stareho Ransl<a, ale jako tajemnil<. musfm ffct, i kdyi
Chruseov uznava, ie zapadnf armady pomohly vyhrat vatku, pro nas Cechoslovat<.y
- a to se postavil - vyhral valku jenom Sovetsky svaz! Nebo tady jste popsal
takovy krasny hrdinsky cin dfvky RUieny a zl<azil jste ho, ie jejf otec, kdyi pfiSia
z Bilku oblecena ve vojensl<em plasti, pfepasana opaskem a na nem sunky
s naboji ana hlave nemecl<.ou pfilbu, se na ni vrhnul , vsechno ji z tela serval
a nahazel to do studny."
A tak zkritizoval cele me dilko a nal<onec poznamenal: , Kdyi obsah opravfte jak
vam ffkam a pflpojfte k teto udalosti odbojovu Cinnost sobfi'\ovsk9ch komunistU
za vall<y, potom by bylo moines tfm neco udelat." jeho cenzurovanf trvalo
dobi'e hodinu a kdyi skoncil, zaeal jsem ja a prohlasil: ..Zadnou janosil<ovstinu
z toho delat nebudu, nebof by me ueastnfci dosud iijfcf a kteff to proifvali jako
ja, za zl<reslenf odsoudili!"
0
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Vzpomfnky z revoluce v suflfku dlouho neleiely. V roce 1960 me poi.idal
redal<tor zavodnfho easopisu Plamen Chotebofsl<}ich strojfren, josefStehno, abych
jim je dovolil otiskovat na pokracovanf. Slfbil mi , ie redakce nebude do obsahu
zasahovat. Ale hned v prvnfm aanku se ocitlo: 0 jarnfch svatcfch jii bylo jasne,
ie vall<a pro Nemed<O spatne skoncf ... Ne jak ja jsem uvadel: 0 velikonocfch!
Hned jak jsem si to v Plamenu pfecetl , Stehnovi jsem telefonoval a pfipomnel
mu co slfbil. DaiSfch jedenact pokraoovanf jii bylo bez zavad.
K dalsf Iiterarnf praci me povzbudil pfftel, pan profesor Rudolf Mertln<,
pfel<ladatel z latiny a nemciny, kter)i po dlouhem veznenf v komunistickem
kriminaJu- za vaJI<y byl jako vysokoskolak v nemeckem koncentraku- v roce 1960,
kdy byl amnestovan a pobyval v Sobffiove v domku sve manielky Jaroslavy,
rozene Stare. Tomu jsem dal k posouzenf moji prvnf praci. Reid: ..Je to dobre,
pokracujte!" Udrioval jsem s nfm pfatelske spojenf ai do jeho smrti. Zil a psal
v Modfanech u Prahy. Jeho manielka je5te iije. Syn Pavel Mertlfk byl za Zemanovy
vlady nejaky eas ministrem financf.
Nekoliluate mi otisl<li aanek o historii nektereho chramu, kter)i jsem navstfvil
s manielkou v Katolickych novinach, Nasf rod in e. Ceste Vysociny a jinde. Bylo
tech clanku na sto.
Na Y9zvu Bisl<upske l<nihovny a archivu v Praze, kde soustfed'ujf Iiterarnf prace
katolid<ych publicistu jsem v roce 2001 poslal kopie vsech otistenych aanku
a vsechny vydane moje l<nfil<y. V rodinnem archivu mam cca sedmdesat strojem
psanych a vazanych kronik o iivote, praci, stravovanf, bydlenf a zvycfch na5ich
pfedku. Velka cast teto prace je uloiena v archivu Narodopisne spoleenosti
v Praze, jejfmi dopisujfdm aenem jsem byl od r. 1961 ai do roku 1998. Svedecke
Y9povedi z 2. svetove vaJI<y jsou v archivu Ceskeho svazu bojovnfku za svobodu,
tei v Praze, ale i v muzefch v Chotebofi, Zdaru n/S.• Havlf&ove Brode aj.

..
1''

Pod dohledem Statnf bezpecnosti
Jsou to smutne vzpomfnl<y! Nad ral<vf milovane Marie, mimo jine, muj pfftel
lmez P. Josef Mokr)i, 13. cervence 2002 pronesl:
..Milujfcf srdce Marie trpelo a bylo vystavovano ranam pi'i v9sle5fch jejfho Karla."
Byly to pro ni hon<e chvfle v Pardubicfch, roku 1954, kdy jsem byl na prokuratufe
po cely den nepfetriite, bez jfdla a pitf vyslychan dvema estebaky. Sla za mnou
do patra a uslysela od soudruha estebal<a hrubou otazku ldadenou na me:
.. Kdo je to s vami?" Odpovedel jsem: .. Moje iena." .. Af neeeka, nedo&a se!"
ostfe zvolal pffslusnfl<. Stacil jsem je5te zavolat: ..Jenom po&ej, nejsem si nieeho
vedom! " A mffie za mnou zapadly. Cely den chodila pfed budovou a jiste
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se vroucne modlila, nebof I< veeeru jsem byl propusten. Ova roky jsem se nemohl
vzpamatovat,l<aide auto jedoud kolem na5f chalupy mi pi'inaselo obavu, ie pi'ijeli
pro mne. Ai do roku 1968 Marii jsem nereid proc jsem byl a jak jsem byl
vysetfovan. Potfebovali fale5ne svedl<y proti v te dobe zateene aeny Lidove
strany, zvlaste proti panu Ondrackovi, z Chotebofe. Cele hodiny jsem delal
vesnickeho hlupaka, jen jsem odpovfdal: .. Neznam, nevfm, koupil jsem chalupu
a opravuji ji, politice nerozumfm!" Otooli chvflemi ostfe, tooli pfede mnou pistolf,
fvali a zase poplacavali na rameno- no, fekni, neco o syYch spolupracovnfcfch,
jake majf nazory na dnesnf zffzenf, co vfS o skupine lidovcu v Chotebofi?
Vyhroiovali prohlfdkou, ukazovali letaky- jake mate doma?- a co zbrane- my
se pfesvedcfme! Zadal jsem o vodu - netece - chtel jsem jfst - nic nenf k jfdlu!
Ai po podepsanf tfech protokolu a prohlasenf, ie nic neprozradfm, jake bylo
vysetfovanf, se mnou zustal jen jeden - ten se zdal lepsf - na mou i.idost,
zavolal oknem na Marii a hodil ji ode mne bankovku - neco mu kupte!
Po propustenf, po vfce jak devfti hodinach, jsem mohl snfst rohlfl<. Vedeli jen na
me od F. P., ie mi v roce 1948 dal batik papfru na letaky pro Josefa Dvofaka,
studenta gymnazia v Chotebofi. Spolupraci k udavanf jsem odmftnul.
Vyslechy a zastra5ovanf pokraoovaly i v dalsfch letech.
Ve ctvrtek 25. bfezna 1976, po desate hodine, jsem byl telefonicky vyzvan,
abych se dostavil ze svafovny v Novem Ransku na vr.itnici. Clen StB Lfbal
mi naffdil: .. Sejdeme se na ulici, aby to nebylo provokativnf!" Kdyi jsme se pfed
modelarnou se51i, pravil: ..Musfmevas odvezt na stanid StB do Zdfrce. Potfebujeme
od vas nejake informace!" Povedel jsem mu, ie nemohu vyletet jako ptaJ< z hnfzcla
a musfm zajlstit svoje pracoviSte a ohlasit odchod mistrovi. Mfsto toho jsem
vbehl do kancelafe expedice k telefonu a volal Marii: .. Pftjeli pro me estebaci,
kdybych se nevratil domu, afvfS, kde jsem. Neboj se o me!" A cestou k vr.itnici
jsem VZ)Ival Ducha Svateho, aby mi vloiil do ust vety, abych neuSkodil sobe ani jinYffi.
Vyslech trval od 11.30 do 13.30 hodin. Padaly ot.izky:
Znate Sfafla a majora Stybla z Havtfa<ova Brodu, Ka5para a Veelu z Chotebofe?
Stykate se s nimi? Co vfte o junacke skole ve Stffbrnych horach? Jaka to byla
skupina chlapcu, kter.i vas navstfvila v roce 1974? Nebyli to maskovanf skauti?
Kdo vas pfesvedooval k vedenf skautU v roce 1968? Co jste delali? Kdo vam
pomahal? Co nynf provadfte s mladymi hochy? Co je organizace TIS? Jake mate
muzeum? Kdo k vam jezdf? Kolik vybfrate? Vedete fotokrouiek?
Moje odpovedi:
Je zakazano s nekym se kamaradit a s nfm se stykat? Udriuji styk jenom
s pofadn9mi lid mi. TIS je organizace na ochranu pffrody a fotografovat se ucfme
navzajem a jsme ohlaseni u Osvetove besedy. 0 Junacke skole nic nevfm .
V r. 1974 navstfvil nase muzeum sbor mladych hasicu z Dobrouee. 0 jejich
pfftomnosti a pfespanf v chate ..v hrade" vedel MNV. V r. 1968 pfi obnove
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junaka jsem se ujal detf jako sta!Y skaut od roku 1938. Chodil jsem s nimi
do prfrody a stave! chatu. jako pracovnil< Narodopisne spoleenosti v Praze mam
stare veci, jako doklady minulych dob. Prichazf se na ne dfvat lide, milujfcf
staroi.itnosti. R.fkam kai.demu , i.e na5e muzeum je jedine v Ceskoslovensku,
kde se nemusf platit. Po , pohovoru" jsem je pozval na prohlfdku. Podepsali
se do navstevnf knihy.
Pred podpisem trech listin protokolu jsem musel nekolikrate pozadat
vysetrovatele o opravu, nebof moje odpovedi zapsal jinak- protfi.ive! Estebak
ty vety, na nei. jsem upozornil opravil, ale ai. doma po jejich odjezdu jsem
si uvedomil, i.e jsem prehlednul jednu zavai.nou vetu. Na otazk.u stykam-li
se se Zdenkem Kasparem, bylo v protokolu: Nestykam se s nfm pro jeho
charakterove vlastnosti. ja jsem ale odpovedel: ,Nest,Ykam se s nfm, nebot
rna jine zajmove cinnosti. Je hasi,em a nimrodem!"
Y ten den 25. brezna 1976 byli vysetrovani i dalsf vedoucf skautskych oddilu
na okrese Havlf&uv Brod.
Otazky dotvrzovaly cinnost mfstnfch komunistickych hlfdacu - udavacu!
Mimo uvadene vyslechy estebaky jsem byl vysetrovan sam, i byli na me
dotazovani pratele.
15. prosince 196 7 jsem byl pfedvolan v tovarne do kancelafe esenb.ikem
Jilkem ze Zdfrce. Kdyi. jsem se k nemu dostavil, spustil: ,Kam jste dal branu,
komu jste ji prodal, kolik jste za ni dostal?" Klidne jsem mu pravil: , Nebudu
vypovfdat, dokud mi nefeknete, kdo me udal?" Odpovedel, i.e hlasenf
k vysetrenf prislo od MNV v Sobfnove. Nato jsem zaeal: , Jsem dobrovolny
pracovnil< Pamatkove pece, oslo legitimace 2 7 a toto urcii.Iive jednanf se dotyl<a
me cti. Yyiidte jim, i.e soudruh tajemnil<, kte!Y chodf denne kolem na5eho baraku,
se mohl zeptat kam brana od hfbitova pi'isla a jemu i pfedsedovi jsem to pfedem
sdelil, kam ji dam, kdyi. ji vyhodili do srotu.
21 . prosince 196 7 na MNY pfisel dopis, jehoi. obsah uvadfm:
Mfstnf narodnfvyborv Sobfnove, okres Havlfa<uv Brod
Pfseme Yam a trochu nas to bolf. Jedna se o vyhozene hfbitovnf br.iny
ze zruseneho hfbitova. Co se stalo? Pan Karel Janacek ze Sobfnova cp. 31
rna prukaz zpravodaje Pamatkove peee a ochrany pffrody. Tato skuteenost
je Yam jiste dobfe znama. Jde o neplacenou funkci, z ktere vypi,Yva mnoho
moralnfch povinnostf. Kulturnf hodnoty jsou verejnym majetkem a zpravodajove
pamatkove peee a ochrany pffrody majf b,Yti jejfmi strai.ci. Y Sobfnove doslo
k vyhozenf hfuitovnfch bran od zruseneho hfuitova, ac tak malo stacilo k oprave,
aby mohly konati svuj funkenf ucel. Zustava lhostejno, zda mely pfijfti do srotu
nebo zda by prone nekdo na5el nejake poui.itf. Moralnf povinnostf zpravodaje
bylo postarati se o to, aby tato pamatka zustala v celku zachovana budoucfm.
Svou dobrovolnou povinnost splnil. Chotebofske muzeum melo zajem jeD
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o malou branku, kterou odvezlo. Yelka brana se pro sbfrkove ueely nehodila nam
i kdyi. se nas ustav specielne zab,Yva i.elezafstvfm cele Ceskomoravske vrchoviny.
Nasf povinnostf bylo i bude Ya5eho zpravodaje podpofit. Cekali jsme proto, ai.
budeme mft cestu na Zdfrec, branu od p. janacka jsme 7. 11. 1967 pfevzali,
naloi.ili a odvezli do Zdaru, kde jsme ji tehoi. dne v noci pfedali sprave Statnfho
zamku, ktera rna pro ni vyui.itfv objektu.
Jal<Y prospech mel z cele teto akce zpravodaj pamatkove pece?
Yy5etfovanf a sepisovanf protokolu v tovarne pffslusnil<em SNB o tom co proved!.
Mel to zapotfebf? Kolik vecf zachranil jii. pro chotebofske muzeum i pro nas,
bez naroku na n.ihradu korespondence, stravneho, ruznych vydaju a za ztraceny
eas. Nemel si radeji hledet vlastnfho pfse&u? Co z toho melo na5e muzeum,
pffpadne nas pracovnil<, kte!Y pro branu zajel? Pro branu jsme nemeli praktickeho
vyui.itf, nehodila se nam take svymi rozmery do sbfrek. Byl tu vefejny zajem.
Proto jsme branu bez naroku na hrazenf dopravy pfedali Statnfmu objektu
I. kategorie, kte!Y pro ni mel prakticke vyui.itf.
Co mel z cele akce pracovnil< na5eho muzea Kovaf? Sepisovanf protokolu
prfslusnil<em SNB, hodne di'iny a to, i.e ze sveho dal tern, kteff mu pomohli
s nakladanfm zpropitne 35 KC. (Konservator byl je5te v praci a pfiSel, kdyi. brana
byla naloi.ena).
je jiste, i.e spravnost skuteenostf co se stalo s branami se dala snadno ovefit
dotazem u zpravodaje, v muzeu v Chotebofi a ve Zdafe. Zpusob jakym se tal<
stalo se zajmum vefejnosti neprospelo ...
Yel'fme, i.e MNY je natolik kriticky a pfizna, i.e p . jana&ovi neumyslne ukfivdil.
Bylo-li tomu tak skuteene, bylo by povinnostf ze slusnosti se omluvit. Kai.dy
nekdy udela chybu. Tfm by mohla b.Yt cela vee k spokojenosti nas vSech uspokojive
vyffzena.
Reditel muzea: Bernard Kovar
OMLUYA? NIKDO!
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jen jeden aen MNV B. Y. mi pozdeji povedel, i.e jen 9n navrhoval, aby sese mnou
promluvilo. Yefilo se vfce dona5ecum jako byl soused R. S., kte!Y zapisoval
i asia aut, ktera u nas zastavila. Ten me udal v tom roce 196 7 dvakrat.
Y na5f ulici stavala chalupa ep. 20, poslednfho majitele Bohumila RUi.icky,
kte!Y se pfed lety odstehoval do bytovky ve Zdfrci. Po nem se vystffdali dva
najemnfci a i kdyi. ti odesli do lepsfho, chalupa v nekolika letech zchatrala,
Stfecha se propadla a otevfena puda plna stare slamy a sena se stala nebezpeefm
poi.aru a i pro chalupy v tesne blfzkosti. Zffceninu jsem od pana Rui.icky koupil
a pres Ieto ji rozebral. Byl to zase agilnf soused, kte!Y nahlasil esenbakum,
i.e material prodavam. PfiSel mi to ffci tehdejsf pfedseda, i.e se name k vuli
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tomu ptal pi'fslusnik a postesl<nul si: ,To jsem si nemyslel, jad jsou v Sobfnove
lide! Za to ie jsi se obetoval na odstranenf barabizny, tal< te udali."
V roce 1970 se me zase zastal Tonik Mazura, pi'edseda z.ivodnf rady
v Novem Ransku.
15. z.ii'f toho rol<u jsme museli rozpustit sl<autske oddily. Yea I< taboi'enf a vai'enf,
jsme odevzdali MNV na stvrzenl<u. Stany z tovarny jsem rozdal starSfm zaslouiilyro
chlapa1m. Zase se na51i lidea muj an ohlasili bezpeCnosti, ie jsem okradl pionyry,
l<tei'f hned po z.il<azu zabrali nasi novou chatu a chteli i tyto stany. Tonik prohlasil,
ie tyto stany byly davno vyi'azene a k nepoti'ebe.
Po pi'ehledu nel<olika ,protistatnfch skutl<u" se vradm k z.ipisum v Knlze
poznatl<u, z let 1953 - 54.
Myslel jsem, ie v hlfdacfm seznamu Statnf bezpeenosti jsem od doby
vyseti'ovanf v Pardubicfch, roku 1954, ale bylo to jii di'fve. Dukazem toho
je KNIHA POZNATI<U - spiclbloku, v kterem jsou z.iznamy od 10. 8. 1953
do 28. 11. 1954.
(Kniha poznatku- okrsel< as. 11, 400 stran, popsanych 108, celkem z.iznamu 154).
Ze z.iznamniku jsem se dozvedel o sore i o desftkach dalsfch znamych osobcich
ze Sobfnova, Bill<u, Sti'fiova a jitkova. Z obsahu lze zjistit jmeno driitele I jmena
donasecu. Ponevadi v z.ipisech jsou pravopisne chyby, muse! jsem je opravit.

Strana 39- zapsano 6. 5. 1954.
Janacek Karel, nar. 25. 9. 1928 Sobfnov c. 31.
jmenovany je silne naboiensky zaloien a nema l<ladny pomer I< dne5nfmu zi'fzenf.
jest to jeden z nejblizsfch pi'ftelu farai'e Krandy Bohuslava ze Sopot. Casto
propaguje naboienskou otcizku a pi'emlouva obeany, aby chodili do kostela.
Zamestnan je jako l<ovai' na posadce Bilek. Ve svem volnem ease chodf hodne
do kostela a to spoleene s FrantiSkem Stal)lrn, kde stale nero zvelebujf a to proto,
aby zfskali dostateenou navstevu do kostela. Poslednf dobou pnvciieli do kostela
hodne kvetin a ruzne ozdobne veci. Muie se o jmenovanem i'fci, ie jest
to naboiensky fanatik. Pochazf z rodiny, l<tera jest silne naboiensky zaloiena.

zemedelec a pi'i tom pracuje v textilu, .. Horacl<e tl<alcovny" a v Sopotech dela
l<ostelnika. R.idi spolu chodf do hostincu a popijejf all<oholicl<e napoje.
FrantiSel< St:aJY, Sobfnov 97' soul<romy zamestnanec, kter.Y rna iivnost obuvnid<OU.
Nepi'atelsky zamei'en proti dne5nfmu lid. dem. zi'fzenf, jest to naboiensk.Y fanatik.
Karel Janaeel<, Sobfnov c. 31 , kte!)f je zamestnan u posadkove spravy Bilek jako
kovai'. jest osoba sline naboiensky zaloiena a nepi'atelsky zamei'ena proti dne5nfmu
lid. dem. zi'fzenf. S jmenovanym jest easto viden jet na motocyklu a to neznamo
l<am. Na svem pracovisti a i v l<ostele se mUie i'fct, ie pracuje dobi'e a to z duvodu,
ie zfsl<allidi, l<tei'f nechodili do kostela a dnes jej navstevujf. jsou to vesmes Iide,
l<teff jsou nepi'atelsky zamei'eni. je majitelem motoroveho vozidla a to motocyl<lu
CZ 125, C-CT 440. S tfmto vozidlem podnil<a z.ijezdy se svymi pi'ateli, ktere
jsem jii uvedl a to neznamo kam.

c.

Strana 11 -30. 9. 1953.
Sta!)f FrantiSek, nar. 3. 12. 1905, Sobfnov c. 97.
Soul<romy zamestnanec, obuvnik. Nejblizsf pi'ftel farai'e Krandy Bohuslava
ze Sopot. Naboiensl<y fanatil<. Vyuifva navstevy rodin, kde chodf deti do sl<oly
a pi'emlouva rodiee, aby nechali deti chodit na naboienstvf i'fmskokatolicl<e.
Pi'i organizovanf pohi'bu venkovskeho kulal<a Gabriela janaCka, kte!)f byl z obce
Sobfnova vystehovan a po umrtf do obce pi'eveien a pohi'ben, byl organiz.itorem
al<ce vyberu penez na uhradu pohi'ebnfch vyloh, na pi'evoz zesnuleho do obce.
Nepi'atelsky je zamei'en proti dne5nfmu lid. dem. zi'fzenf.
Strana 10-30.9. 1953.
Holub.ii' Emil, nar. 10. 12. 1911, Sobfnov c. 202.
Drobny zemedelec, pi'i tom zamestnan jako tkadlec Horacke tl<alcovny Zdfrec.
Vyucen holieem. Nel<olik roku provozoval iivnost a to v Sobfnove. Po zaloienf
holiCskeho druistva iivnost odhl.isil, alev teto p!Cid pokraeuje dcile beziivnostensl<eho
povolenf a to ve vlastnfm byte. Je to nejblizsf pi'ftel farai'e Krandy Bohuslava
ze Sopot. Udriuje s nfm nejvetSf styky a farai' je u neho kaidodennfm hostem.
Casto spolu podnikajf z.ijezdy na motocyl<lu a to neznamo kam. Zhora jmenovany
je osoba nepi'atelsky zamei'ena proti dne5nfmu lid. dem. zi'fzenf. R.id hraje karty
a pije alkoholicke napoje.

StranaB-21. 9. 1953.
Kranda Bohuslav, nar. 2. 10. 1921 , Koilf, ol<r. Ledee n/S., nynf bytem Sobfnov
c. 216. Farcii' drl<ve i'fmskokatolicke na farnosti v Sopotech a Hornfm Studenci.
Do obce Sobfnova se pi'istehoval z H. Studence 1. 8. 1952. jeho polltlcl<ci annost
za prvnf republiky a v ol<upad nenf znama. Podle zjiStenf pochcizf z rodiny vetSfho
zemedelce. V obce nenf moe znam a to z duvodu, ie se pohybuje v l<ruhu
svych prate!. Ma nel<olik vernych stoupencu.
Holubcii' Emil , Sobfnov c. 202 , l<ter.Y s nfm udriuje staly styk. Jest to maly

Strana 1 - 10. 8. 1953.
Ki'ivsky Jan, nar. 17. 5. 1896, Sobfnov c. 11.
Zemedelec v celkove vymei'e 6,03 ha. Pfi soupisu dobytka tajemnikem MNV
v Sobfnove mu bylo i'eeeno, ie rna dobytel< nejal< pohubeny. Odpoved na toto
upozornenf jmenovany i'eld: ..Tal<hle hospodai'f komuniste." jedna se o cloveka
naboi. zaloieneho a nenavidf dne5nf lid. dem. zi'fzenf.
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Strana 2 - 20. 7. 1953.
janacei<Aiois, nar. 23. 6 . 1893, Sobfi'\ovc. 65.
Posekal neopravnene louku, l<tera mu pri hospodafsko-technicke uprave byla
odebrana a vyrnenena za jinou Y9meru. Jmenovany rfkal: .. Hospodai'fm na svem
jii. 30 let a proto budu louku sekat d.il a nenecham si ji od nekoho znicit."
V tomto pffpade se jednalo o domluvu s Va5fCkem Daniel em a oba louky zklidili
domu. Janaeel< Alois je osoba naboi.ensky zaloi.ena a nepi'ftel dne5nfho lid. dem.

pfsnf doma ve vlastnfm byte, ktereho se zueasti'\uje tei. farar.
Zamestnan jako tkadlec u Horackych tl<alcoven ve Zdfrci. Ve svem volnem ease
chodf hodne do kostela a tam se zueasti'\uje oprav. Pochazf z rodiny, ktere jest
silne naboi.ensky zaloi.ena.

Strana 39- 6. 5. 1954.
Janacek Vft, nar. 1. 7. 1908, Sobfi'\ov c. 74.
jmenovany jest silne naboi.ensky zaloi.en a jest to nejblii.Sf prftel farare Krandy
Bohuslava ze Sopot. Vede v kostele peved<.y kroui.ek a easto provadf naevi!<.

Kranda Josef, nar. 24. 1. 1884 Koi.Jf, Ledee n/S, bytem Sobfi'\ov ep. 216.
One 11 . 5. 1954 byla provadena kontrola OZ- VB a HP, PS- VB v okrese soudrpor. Oulickym a soudr. Kafkou ze zemed. aparatu strany a k teto kontrole bylo
poui.ito osobnf vozidlo ONV. Po skoncene kontrole ridic odvazel s. Kafku
do Sobfi'\ova, kde se na ceste zastavil na Bilku u stranid<.e hlfdky, kterou mel
s. Mazura Antonfn . Tato hlfdka predala s. Kafkovi poznatek, i.e pred nekolika
minutami prijelo osobnf auto od Sobfi'\ova, evid. znaa<.y OX - 65 - 76, ktere
zastavilo u zastavky CsD Bilek a jeden aen osadky vozidla se ptal soudruha
na cestu do Sopot, kde se nachazf kostel i'fm. kat. cfrkve. Soudr. Kafka po zjiStenf
tohoto poznatku ihned se vratil do Chotebore pro por. Oulickeho a predal
mu tento poznatek. Okami.ite zajeli do Sopot prevent si tuto zpravu. Bylo zjisteno,
i.e skuteene pred kostelem stojf osobnf auto uvedene znaCky. Bylo zjiSteno,
i.e na fare je v nekolika oknech a na chodbe svetlo. Po deiSfm setrvanf svetla
zhasla, proto hlfdka obe5la celou faru a kostel a zjistila, i.e jeden clen osadky
vozidla je v drui.nem hovoru s otcem farare a pn hovoru koufil doutnfk. Po zjiStenf
techto poznatku se odebrala hlfdka smerem na Novou Ves u Sobfi'\ova, kudy
vozidlo muselo projeti. Po delsfm eek.inf a sice ve 4 hod. vozidlo prijfi.delo
od Sopot smerem k hlfdce~ Hlfdka vozidlo zastavila a perlustrovala osadku vozidla.
V osadce se nachazeli dva muii a vozidlo patrfcf inseminaenf stanici rfdil vedoucf
inseminaenf stanici Tocfk FrantiSek nar. 28. 11. 1922 Zirov, bytem Pelhfimov,
Mikulasska 383. Ve druhem mui.i byl zjiSten Volak Josef, nar. 26. 8. 1893, Radetfn
- Pelhnmov, ktel)f jest zamestnan na inseminaenf stanid Havl. Brod od 20. 1. 1954.
Po dalsfm 5etrenf bylo zjisteno, i.e Volak je 27 ha kulak, ktel)f byl odsouzen k trestu
na svobode a trest byl odpykan dvema lety. Dale bylo zjisteno, i.e otec
sopotskeho farafe byl tei kulak, ktel)f byl zlikvidovan a jeho druhy syn, to jest
bratr farare byl tei. kulak a byl potrestan k trestu na svobode a tento trest si je5te
v nynejsf dobe odpykava v Praze na Pankrad. Odsouzeny kulak Volak si odpyl<.c\val
trest spoleene s bratrem sopotskeho farare a proto tei. tuto rodinu take zna.
Oba jak Tocfk tak Volak vysvetlovali svoji navstevu na fare, i.e zrizujf na okrese
z konfiskovanych hospodarstvf odchovnu plemennych byku a i.e proto shanejf
pracovnf sily. Proto PrY navstfvili otce farare a nabfzeli mu zamestnanf, v nektel)fch
techto odchovnach. Na vysvetlenou , i.e nabor pracovnfch sil provadejf v nod
uvadeli, i.e ve dne nemajf eas a takove vedlejsf prace provadejf v noci.
Tez bylo zjisteno, i.e k poui.itfvozidla inseminaenf stanice Havl. Brod nemeli jfzdnf
pril<.azani jine povolenf. Tato cela zprava je pfedana 00- MV k dalsfmu opatfenf.
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zffzenf.

Strana 40- 8. 5. 1954.
Slama Karel, nar. 29. to. 1920, Sobfi'\ov c. 205.
Jmenovany poch.izf z rodiny drobneho zemedelce ze Sopot. Po roce 1945 byl
organizovan v mfstnf organizad KSC. Nasledkem neplacenf stranic:k)fch pi'fspevku
byl ze strany vyloucen. Ve svem mladf zesmesi'\oval ti, ktei'f chodili do kostela
a dnes jest jeden z tech, kteff do kostela denne chodf. Dela tez v kostele varhanfka
ave veeernfch hodinach se chodf uat hrat do kostela na varhany. Zakoupil
si harmonium na ktere mu cast penez pujcil farar Bohuslav Kranda, ktel)f
u jmenovaneho jest staiYffi hostem. Zamestnan jest jako delnfk na posadce Bilek
a po zamestnanf pracuje pri zemedelstvf.
Strana 40-41-9. 5. 1954.
Jelfnek Jii'f, nar. 25. 2. 1923, Sobfi'\ov C. 28.
Jmenovany pochazf z rodiny drobneho zemedelce. Za hospodarenf otce za prve
republiky easto u nich dochazelo I< tomu, i.e u nich byl stalym hostem fendak
a zabavoval jim ruzne vea jak z i.iveho, tak z mrtveho inventai'e ze zemedelstvf.
Pochazf z rodiny 5 detf. Ova jeho bratn se ziieastnili odboje v revoluenfch dnech,
dne 5. 5. 1945 a byli pi'i postupu nemecke armady zasti'eleni, pn sti'etnutf
na5ich obeanu v prostoru u Zdfrce. Zhora jmenovany zustal na hospodai'stvf
pracovat sam s mani.elkou. Vi.dy zesmesi'\oval obeany, ktei'f chodili do kostela
a dnes jest jeden z tech, ktei'f stale chodf do kostela a kamaradf se s fararem
Krandou Bohuslavem. Nadava na dne5nf zrfzenf a zesmesi'\uje mladei., ktera
pracuje v mfstnfm pozarnfm sboru v Sobfi'\ove. Tez svoje deti vychovava k tomu,
aby nenavidely deti v pionyru. Presto i.e pozna! na vlastnfm tele co jest
to kapitalisticke zffzenf, dnes oeekava nejake vysvobozenf ze zapadu a navracenf
kapitalistickeho zffzenf.
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Strana 45 - 46- /. 6. 1954.
Star:Y Proslav, nar. 9 . to. 1929, Sobfnov c. 12.
jmenovany po vykonanf dvoulete presenenf vojenske sluzby se vratil dne
20. 10. 1953 domu. jest to zemedelec o vjmefe pozemku 12,46 ha ana tomto
hospodarstvf hospodai'il s matl<au Marif Starou, nar. 24. 2. 1903. Po dobu jeho
vjkonu vojenske sluzby pfevzalo JZD v Sobfnove obdelanf pozemku a to s castf
ziveho i mrtveho inventafe a to s tou podmfnkou, ie Proslav Star:Y po vojne
vstoupf do JZD a bude ve druistvu spoleene hospodafit a nebo si odebere
pozemky I< soukromemu obhospodafovcinf. Po m\vratu do JZD nevstoupil a proto
JZD mu jeho vlastnf pozemky s inventafem vrad, aby zjistil jejich obdelanf.
Po nekolikatem pfsemnem vyzv.inf zaslala Marie Stara dopis na MNV v Sobfnove,
ie pozemky zadne od JZD neodeberou a nechavajf je I< uifv.inf MNV. Tez se Proslav
Star:Y odvolaval dopisem na kancelar presidenta republiky a v dopise uvadel,
ie mu JZD v Sobfnove nechce obdelavat pozemky a on, ie do druistva nemuie
vstoupit, ie by si tam nicnevydelal. MNV, ie mu ztezujev tom, aby byl ze~ooetstvf
pfefazen do prumyslu. Tez v dopise uvadel, ze mu prace v zemedelstvf pfipada
jako nekde na galejfch. Na MNV uvadel, ie ho zadny nepi'inutf, aby se pozemku
ujal a ie to bude delat tak dlouho ai nekdo dostane rozum a ze zemedelstvf
ho uvolnf do prumyslu. Pozemky zpatky nevezme, i kdyby mel byt zavfen.
Od pffchodu z vojny nenf nikde zamestnan a povaluje se do dne5nfho dne
doma. MNV byl nucen dat jeho pozemky obdelat STS v Malci. jmenovany
se snaiil dostat do zamestnanf na stfedisl<o STS Sobfnov a pi'i tom mel ffd fediteli
STS, ie rna svoje pozemky obdelane a proto by mohl nastoupit do STS.
jmenovany od sveho mladf pracoval v zemedelstvf a nikdy nebyl zamestnan
v prumyslu.

Strana 46- /. 6. /954.
Kfivsky jan, Sobfnov c. 11.
Zjisteny poznatek na jmenovaneho, ze pfi volbach do NV v Sobfnove vkladal
do urny nepfelozene kandidatky a to proto, aby pfftomnf z volebnf komise
videti, ie do urny vl<lada kandidatky pfe5krtnute.
Strana 47- 48- 2. 6. 1954.
Star:Y josef, nar. 12. 1. 1911 Sobfnov c. 8.
jmenovany vstoupil roku 1952 do JZD v Sobfnove s vjmerou pozemku t 0 ha.
Za soukromeho hospodafenf a za doby prve republiky najfmal na zemedelske
prace pracovnf sily a celorocne mel celedfna, kter:Y musel spat ve chleve.
Pfi vstupu do JZD pracoval v druistvu sam a jeho manzelka se nechtela do prace
zapojit, pfestoze byla pfedsedou Docekalem nekoliluate pfesvedcovana,
ie kdyi dati pozemky do JZD. talde musf tam pracovat. Nato meta vidy mnoho
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vjroku a poznatek na Veroniku Starou mam na strane 16. (Spravne str. 23!)

Strana 23 - 24 - /6. 2. 1954.
Veronika Stara, nar. 4 . 10. 1920 Kffiova, nynf bytem Sobfnov c. 8.
JZD v Sobfnove se na vjroenf schuzi usneslo, ie na jarnf prace musf organizovat
pracovnf skupiny z fad mfstnfch fen. Bylo poukazovano, ie nekteff zemedelci
vstoupili do druistva pouze s pozemky a ne s pracovnfmi sit ami. Bylo poukcizcino
na manielku josefa Stareho ze Sobfnova ep. 8, ie do druistva vstoupil z vjmerou
pozemku 10 ha a pracuje u druistva pouze sam. Pfi organizovanf pracovnfch
sku pin, aenove JZD s pfedsedou josefem Doeekalem navstfvili Veroniku Starou
a pfesvedeovali, aby se zavazata vstoupit do pracovnf skupiny pfi jarnfch a letnfch
pradch. Dostali odpoved', ie do druistva nikdy chodit nebude, protoze je tam
samej komunista a od nich si heda poroueet. ja je nenavidfm a proto mezi nima
nemuzu nikdy pracovat. Muj maniel se v druistvu nadfe a nic z toho nema.
Mohli jste nam to nechat. Do druistva bych sla pracovat jen tehdy kdyby tam
byla panf Marie Stara Sobfnov cp. 12 a pan jan Kfivsky Sobfnov ep. 11 . Toto jsou
tide zamefeni proti dne5nfmu dem. zffzenf.
To co uvadf o svem manzelovi je pravda, ze si malo vydela a to na zaklade
toho, ie je to nejhorsf pracovnil< ze zamestnancu JZD. Veronika Stara jest silne
nabozensky zalozena a nepfatelsky zamefena proti dne5nfmu lid. dem. zffzenf.
Strana 24- 18. 2. /954.
Stanislav Jilek, nar. 21 . t 2. 1921 Horky, nynf bytem Bilek Cp. 32.
jmenovany byl trestan za kreslenf pobufujfcfch vecf na zdech v zachodech Kovo
Chotebof, kde byl zamestnan jako kovaf. Za tuto cinnost byl veznen po dobu
2 mesfcu v Chotebofi. Poch.izf z rodiny maleho iivnostnil<a od rodicu mel
burioaznfvjchovu. Pfi vjkonu vojenske sluiby zustal na vojne jako dele slouzfd
a pro svoji nespolehlivost byl z armady propusten. Oienil se na Bilku a dostal
se do rodiny, s kterou se nemohl vzhledem t< svemu politickemu smyslenf srovnat.
Po odpyl<cinf trestu rna dnes jine n.izory. Ones pracuje v Kovo Nove Ransko, kde
jest veden jal<o nejlepsf z pracovnil<u elektrosvafeeu a snail se, aby se stat platn:Ym
clenem dne5nf spoleenosti. jako jeho dobr:Y cin se muze uvest, ie pfi stavbe
vodovodu pres obec Bilek odhalil pachatele kradeif prken z teto stavby. Frantiska
Pujmana cp. 23, ktereho pfedal organum SNB. Roku 1953 si podal zadost
o vjmaz zhora uvedneho trestu a po prosetfenf mu bylo vyhoveno.
Strana 25- 28- 28. 2. /954.
Pujman FrantiSek, nar. 19. 5. 1914ep. 23.
jmenovany se dne t 7. 2. 1954 vratil z vezenf, kde si odpykaval trest 3 mesfce
za kradez prken. Po svem navratu z veznice se styka v obci jen s Roubfnkem
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Stanislavem b9Yalm dustojnfkem CSA, ktel)f byl z armady propusten jako
nespolehliv}i. Roubfnkova rod ina jest silne nabozensky zaloiena.
Strana 25-26- 28. 2. 1954.
Roubfnek Stanislav, nar. 15. 10. 1903 Rosice u Chrasti, bytem Bflek .c. 1.
B9Yaly dustojnfk CsA, ktel)f byl propusten jako nespolehliv}i. Nynf je zamestnan
jako urednfk na posadce Bflek. jmenovany jest silne naboiensky zalozen a tez
svuj byt, ve kterem bydlf jest tomu prizpusoben.
Strana 26-2. 3. 1954.
RoubfnkovaMarie, nar. 18. 9. 1901 Milevsko, bytem Bflekc. 1.
Manzelka bY¥. dust. CsA, ktera jest silne naboiensky zaloiena. Zjistil jsem,
ie pred umrtfm FiSpery Vadava z Bflku navstfvila manielku jmenovaneho
a premlouvala ji, aby mu vzala farare k poslednfmu zaopati'enf a habfzela se,
ie by tam mantel pro neho dosel. Byla v5ak odmftnuta tfm, ie za jeho praci,
kterou maniel vykonal by ho nemohla fararem rozCilovat. Cela rodina Roubfnkova
pravidelne navstevuje kostel v Sopotech. jest matkou dvou detf a to Roubfnkova
Ludmila nar. 26. 10. 1935 studujfcf gymn.izium v Choteboi'i. Roubfnek Stanislav
nar. 15. 3. 1933 studujfcf na vysoke skole v Praze. jmenovany jest typick.Y pasek,
coi nasvectcuje jeho oblek a vystupovanf na verejnosti.

Vybral jsem jenom 18 .. poznatku" ze 154 zapsanych v z.iznamnfku
esenbakaT.
Pametnfkum tech dob jiste pripomenou i jejich z.iiitky. Mladsf vSak tezko
pochopf ti'fdenf, odsuzovanf a pronasledovanf lidf jinych nazoru. Dodnes v5ak
jsou tzv. skalnf komunlste, kteff kadrujf lidi a reknou- vy jste na jine lodi. jejich
zatvrzelost, zabednenost je takova, ie nedok.iif snad do smrti pochopit, ie ten
jejich system se zhroutil a verf ze se doCkajf zase vlady jedne strany a budou
moci vsude ave vsem rozhodovat a diktovat jenom oni!
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Dokumenty hovoff
9. listopadu tomu bylo 50 let, kdy v choteborskem gymnaziu bylo statnf
bezpeenostf z Kutne Hory a Kolfna zateeno 13 studentu spolecne s jejich
kamaradem mimo skolu. Byli obvineni i vlastizrady, duvodem bylo udajne
..zaloienf ilegalnf organizace za ucelem rozvratu a ohrozenf republiky podle
§ 231 !. Po trfapulmesfenf vazbe v choteborske veznici byli Senatem
pro mladistve odsouzeni k podmfnenym trestum a na zaldade v}inosu ministra
skolstvf Zd. Nejedleho a karneho rfzenf na gymnaziu ..vylouceni ze studia
soukromeho a verejneho na vsech skolach v ramci hranic republiky". Prelfcenf
se konalo ve velkem sate tehdejsfho soudu za povinne ueasti ucitelu, a pokud
bylo mfsto v sale, i pozvane verejnosti. Duvodem .. protistatnf" aktivity
studentU byl zakaz studentskeho zajezdu na pohreb prezidenta Dr. Edvarda
Bene5e v Praze z podnetu KSC. Studenty vyhotovene a na vei'ejnosti
roz5irovane Ietaky byly hodnoceny jako .. krajne nebezpeene ohrozenf lidove
demokraticke republiky" a odtud vyvozeny pati'icne zavery. Stojf za pozornost,
ie ve sv}ich pametech se o choteborskem zavfranf studentu zmii'iuje
i spisovatel jan Z.ibrana jako o varovnem naznaku blfifcfch se let totality.
JDk

Opis Jetaku uverejneneho studenty choteborskeho gymncfzia v zaff 1948.
Hlavnf corpus delicti pro obwobu z " vlastizrady". Aut01y studenti Dvorak,
Kubat a Janacek:

Volame vsechny Cechoslovaky pod prapory svobody do boje s komunistickym terorem.
Volame vsechny verne obeany tohoto statu do boje za odkaz velkych synu
naroda: Havlfcka, Masaryka a Bene5e!
Volame vsechny uvedomele vlastence h.ijit svobodu a samostatnost
demokratickeho Ceskoslovenska.
Volame legionare a bojovnfl<y druheho zahranienfho odboje, volame
ueastnfky obou na5ich domacfch odboju, volame delnfky z tovaren a uradu,
rolnfky, inteligenci!
Volame take mladei jak z tovaren, tak studenty.
Do boje za velike idelaly demokracie a humanity. Vernost pffsaze TGM
a slavna historie na5eho naroda nas k tomu zavazuje.
Z Cechoslovaku se nesmf stat davy nemyslfcfch tzv. ,loyalnfch obeanu".
Ceskoslovensko si musf b.Yt vedomo sveho postavenf v Evrope. A jen jako
samostatny stat, stat demokracie, bude moci zabezpeeovat svoji existenci.
Neuznali jsme a nikdy neuzname vlastizradnou politiku jedne strany jako
narodnf. A dokazal-li se nas narod zbavit 300 let na nem Ipfcf habsburske
monarchie,
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pal< se dokaze i se vsemi komunismem zachvacenymi slovansi<.Ymi narody zbavit
komunistickeho imperialismu.
Cechoslovaci. je nutne od snahy prejft k Cinum. Organisujte odbojove skupiny.
Organisujte boj proti komunismu. A bude Vas vsech dobre pripravenych b r z y
treba. Prijde eas, kdy vystoupf jednotny a svorny eeskoslovensk.Y lid, aby zuctoval
se vsemi zradci a zaprodanci sveho naroda. Necekej nikdo, ai zacne druhy.
jdi kaidy sam vpred. Vzpomei'i jen na5ich prednfch bojovnfku.
Ucme se z obou na5ich boju. Bojujme nesmlouvave a opravdove. Komuniste
znajf dobre, jak hluboko tkvf nenavist k nim v kaidem z nas. jsme narod
a budeme narod samostatny. Chceme a usilujeme o mfr. ale budeme-li napadeni,
pal<, jak rikal Masaryk, se budeme bran it treba i ielezem.
At iije demokratid<e a svobodne Ceskoslovensko. S heslem ,Pravda vftezf'',
do boje.
NAZDAR

- OtiSteno: Chotebofske echo, roC. Vllll C. 9, 3. I 2. I 998.
Ze Sobfi'iova vezneni:
jos. Dvoral< (vyloueen ze studia) na vojne u PTP.
Gabriel Janacek (vyloucen ze studia) s rodici vystehovan v r. 1953.
Jan Krivsk.Y (na vojne u PTP).
Karel janaeek (byl prozrazen F. P. zatcen a vyslychan 10 h v Pardubicfch r. 1954,
v r. 1949 vyloucen z voj. skoly z kadrov.Ych duvodu. V daiSfch letech sledovan
pomocnfky SNB ze Sobfi'iova a vidy po urCite dobe 5 x odvezen a vyslychan
StB, zvlaste pro cinnost s mladeif).
Ladislav jelfnek a FrantiSek Krivsky, nebyli prozrazeni.

Nlc noveho pod sluncem
K uvaze vzpomfnek a dol<ladu z let totality pripojuji Daviduv ial 64.
(David kral izraelsl<.Y panoval svemu narodu 1000 roku pred Kristem.)
Vyslys, Boie, moje lkanf,
chrai'i me, at mohu ift beze strachu z nepi'ftele,
skryj me, l<dyi se zlovolnfci tajne radf,
kdyise boui'f, kdo pachajfnicemnosti,
kdo si nabrousili jazyky jako meee,
namfi'ili sfpy jedovacych i'eci,
aby zakefne stfileli na bezuhodneho!
Znenadanf na nej vystrelf bez jakekoliv bazne.
Utvrzujf se v zlem rozhodnutf,
pocftajf, jak by nastraiili lecky,
rfkajf sl: ,Kdo nas muie spatrit?
At si kdo chce slfdf po podlostech,
nastrojili jsme to dokonale,
at si slfdil slfdf,
hluboke je nitro aoveka a jeho srdce ...
Buh vsak znenadanf na ne vysti'elf sfp budou sama rana.
jejich jazyk je sklatf,
kaidy kdo je spatff, se jim vyhne.
Vsichni tide se budou bat,
budou rozhla5ovat Boif skutek
a pochopf jeho dilo.
Spravedliv.Y se bude radovat z Hospodina
a utfkat se k nemu on bude chloubou vsech, kdo majf pi'fme srdce.

Pod ochranou strazneho andela a pozoruhodne pnbehy
Nekolik prfhod z meho iivota otislmul do sve lmfiky Z.ipisnil< Boif, muj pi'ftel
Bohumil Cernil<. Ne kaidy vlastnf tuto knfiecku . Nemohou tedy chybet v mych
pametech.
set jsem z jednoho do druheho. tal<ie maminka i'il<ala: .. Kaidy rna jednoho
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andela str.iineho, ale ty jich musfS mft deset. jeden by te neuhlfdal. Jiste mel
se mnou ten muj an del strainy hodne prace, aby me uchranil ode vseho zleho,
ai do meho staff!
Mimo neho jsem mel pres padesat let druheho andela, mou nezapomenutelnou
Marii. Ta sv:Ymi modlitbami, slovem, radou, povzbuzenfm me driela nad vodou.
Venm, ie ona i strciiny andet stojf pii mne i dosud a budou m~ sti'eZit, aido posledniho
dne meho iivota.
Dukazem ochrany vyssf moci v mem iitf je nekolik nastedujfcfch prfpadu.
Od mladf me pritahovalles svou tajuplnou krasou. Byl jsem je5te maly Iduk,
l<dyi me bratr se sv:Ymi t<amarady v zime vzat do cerneho dotu pod Matochynem.
Toto mfsto je opredene povestmi v nemi se tajne schazeli jinoverci v dobe
pronasledovanf ke spoleenym schuzkam. A podle vypravenf tam nekde zakopali
i zakazane knihy. Cerny dut se nachazfv hluboke uitabine chranen strmou stranf
obrostlou mohutnymi buky. V tom zimnfm ease byl sraz pokryt ztvrdlou vrstvou
snehu. Pepfk, Bedfich a Lubor se rozhodli zdolat tuto snehovou stenu svrchu
do dolil<U, jfmi prochazela uzka cesta. Botami vykopavali schody a pomalu
se dostavali dolu. Kdyi jii byli u cile zavolali, abych je nasledoval. Ze zdola
me dirigovali jak si mam pocfnat. Byl jsem sotva desetilecy a oni ui chasnfci
patnact, sestnact let. jii jsem slezl nekolik metru, kdyi mi nahle ujely nohy a ja
letel po hlave stale l)'chleji se strane. Kmeny stromu se kolem mihaly a ja Ietel
prfmo hlavou na rozloiicy buk. Od narazu me delila jenom mala vzdalenost.
V tom nahle se moje telo otocilo jako vrtule a ja sfastne pfistal nohama proti
velikanu, bez nejakeho zranenf. Vydeseny bratr s kamarady me s uleheenfm
dopravili na stezku a zamlklf jsme se vsichni vraceli domu do Sobfi'\ova.
Profit jsem, co se neda jinak vysvetlit - jen jako zazrak!
Proiil jsem ho pri hroznem vraidenf hrdloi'ezu esesaku dne 5. kvetna t 945.
Zahynulo pri nem ti'icet mych druhU.
Byl jsem zalehnucy se ctyi'mi kamarady za nfzk)im kompostem v prvnfm sledu,
ve vzdatenosti asi osmdesat metru od nemeckeho postavenf. Kdyi nam dochazely
naboje do kulometu a Nemci nas zaeali obldieovat, prohlasili moji spolubojovnfci
- nektei'f v uniformach est. armady - i.e se vzdajf, PrY je konec valky a Nemci
nam neublfif. Me v5al< vyzval durazne vniti'nf hlas: MusfS pl)'c! A kamaradum
pravfm: ,ja se nevzdam, jsou to esesaci, posti'ilejf nas!" A znovu a znovu jsem
vniti'nevyz:Yvan- util<ej! Ustupuji pi'fskoky, kolemme hvfzdajfkulklf. Ainajednou
me projede hrozna bolest telem a padam bezmocne do oranice. A hlavou
mi proletf film celeho meho kratkeho iivota.
Zjievf se mi tatfnek, kter)i zemi'el v roce t 94 t, vidfm vsechny sourozence,
maminku, a vyvstava mi otazka: Proc mam tal< mlady zemi'ft? Ale znovu hlas
- snad andela straineho?- velf: MusfS pl)'c! Vlecu se, nohu tahnu za sebou,

ai me uchopf ruce dvou kamaradu a zb:Yvajfcf dva kilometl)' dotahnou k zachrane.
TI ctyfi spolubojovnfci byli po zajetf bestialne povraideni ...
Bylo po valce. I kdyi jsem mel zraneny bok staien obvazem, musel jsem ven,
na naves, kde bylo mnoho k spatrenf. Pred sevcov:Ymi se bavfm s kamarady,
kdyi pi'ijfidf na konfch ti'i rustf vojaci. Zastavili u na5f skupinky, slezli s konf
a jeden se 5arif nam velf: ,Davaj kone ke kovari!" A hned nas nutf nasednout
na kone. Branfm se, ie jsem ranen. Ale ten dustojnik- nieevo! a vyhodf me do sedla,
a jechaj! Nikdy jsem na koni nesedel. Moina, i.e bych dobi'e dojel ke kovari
Zdfmalovi, kdyby Bohous Ondra&u, kter)i prijal mou hut ji nepouiil a toho
meho kone neudeiil do zadku. Tense spla5il a dal se do tJysku. Oriel jsem ho za uzdu
a trhal k sore, ale on je5te vfc letel a k tomu k silnici, ktera byla pfeplnena
projfidejfcfmi vozidly obema smery. Kdyi jii od silnice bylo, co by kamenem
dohodil a ja jii visel na koni jako indian a hrozilo, i.e s kone pfi zbesile jfzde
sletfm, nebof mi leva noha vyklouzla ze ti'menu a ja se driel kone za krk,
mi andel strciiny vnukl- kiikni: pr! Jak jsem tak zvolal, kui'\ naraz se zarazil a ja s neho
se zhroutil na okraj cesty. Kane nekdo odvedl ke Zdfmalovi a me kdosi pomohl
dobelhat se domu. Nezahojena rana na kyeelnf kosti se znovu roztrhla a krvacela.
Musel jsem byt o5eti'en.
Byl srpen roku t 945. Zvedavost me zavedla na pole nedaleko idfrecke
ki'iiovatky na nemi byly natahany vraky automobilu a tanku. U cesty k Novemu
Ransku zelo nekolik krateru po vybuchtych bombach, pri naletu Zdfrce
dne 9. kvetna. V jedne obrovske jame bylo plno nahazenych vecf, potrhanych
plasfu a obleku po nemecke armade. Vlezl jsem dote jamy a okukovat, co by semi
hodilo. Kratce na to, sotva metr od krateru vybuchl ruenf granat. Padl jsem
na sber a byl posypan vyrvanou hlfnou. Ale rychle jak jsem dopadl, je5te I)'Chleji
jsem vyletel z jamy a to byla moje zachrana, nebof Rostislav Ondraeek ze Sobfi'\ova
mel jii v ruce druhy granat a chtel ho do krateru vrhnout. Zafval jsem na nej:
,Hod' ho na druhou stranu!" Kdyi jsme se spolu na ceste setkali, trvalo nam
chvili, nei jsme se z leknutf dostali. Rostislav me v jame nevidel a tak chtel
granaty likvidovat hozenfm do nf. Nedohodil, ale druhym by jii moina se trefil.

Za pet let prace v posadce v Bilku jsem proiil pffhody, pfi nichi hrozilo
nebezpecf zranenf, nebo i ztrata iivota.
Vedle zameenicke dilny, v ktere jsme se Zvolankem vetSinou pracovali byla
kovarna a v nf se delalo jen kdyi bylo ti'eba neco ohfat a vykovat. Kovafske uhlf
bylo uloieno v pfilehlem skladku a bylo je5te z valeenych dob. Stojfm u v:Yhne
a ohffvam sel<clc k vyostfenf. Nabral jsem lopatku uhlf a chci ho pfiloiit na ohei'\.
Jii jsem chtellopatku pfevratit, kdyi se mezi kousky uhlf zableskla rozbuska
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do granatu. Jen moment a mohl jsem byt zranen.
Dvakrate nas vystra5il vojak, ktereho posflali dustojnfd do dflny, aby jim udelal
nejakou fusku. Prvne jsem byl prftomen. Mel utvorit vazu na l<vetiny
z delostrelecke mosazne nabojnice. Neprohledl vsak i.e v nf zustala narazova
rozbusl<a.
Vojal< nabojnici ohrfval pomocf kle5tf a vyklepaval jejf okraje do krajky. Salajfcf
teplota se dostala k rozbusce a vybuchla, prave kdyz vojak mel nabojnici proti
brichu. Zai'val a chytil se za bricho. SkoCil jsem k nemu, bylo to v zime, tal< byl
oblecen v plasti. Mel stestf! vystfeleny kov z naraznil<.u mu proletl vsemi
soucastkami obleeenf, to ztlumilo naraz, tal<.ze mel na l<uzi jen vypaleny krouzek.
Tal<.y Zvolanel< mohl pi'ijft I< urazu. Ohffval ol<.raj pancerove trubl<.y, aby ji mohl
spojit a svarit s druhou. Neprohlednul jejf vnitrek. V trubce zustala v)lbusnina
a ta ohratfm explodovala a vyslehl z nf plamen. Kdvby ji nemel stranou tela,
spatne by dopadl.
Pracoval jsem zase v kovarne. Tu nahle uprostred prace mi cosi fil<.a:
..Jdi rychle do zameenicke dilny!" Polozfm rozl<.ovany l<.us a specham bez nejake
prfcinyvedle, l<.de Josef Sobotka z Havlf&ovy Borove autogenem svaff, asi dva
metry od lahvf s acetyl en em a kyslil<.em, zabezpeeovacf mrfzku. Otevru dvere
a vidfm, jak za jeho zady mu hoff spoj gumove hadice u hrdla acetylenove
lahve a plamen sleha na tesne vedle v trmenu umfstenou lahev s l<.yslil<.em. Rvu
na Karla: ,Hoff vam hadice!" a hned skaCi k lahvfm a hasfm rukavy bundy
- rukavice jsem nemel- nebezpeeny plamen a uzavfram prfvody. Kyslil<.ova
lahev se jiz rozhrfvala a hrozilo nebezpeCf v)lbuchu ve spojenf horfallo acetylenu.
Po uha5enf plamenu si oba uvedomujeme co se mohlo stat. Otazka:
Kdo me tam poslal?
V unorov:Y den, kdy mel p. josef Maly v Mora5icfch narozeniny, jsem pi'ijel,
abych mu popral as nfm si pohovoril.
Vy51i jsme spolu take pred faru, aby mi pan far& uk.izal nedavno zrestaurovanou
naproti fare stojfd pamatnou budovu rychty. Zastavili jsme se u vjezdu do dvora,
prave na rohu hlavnf budovy.
Pan farar mi popisuje ueel davne stavby, kdyz uprostred jeho reei, na jakousi
vnitrnf v)lzvu ho beru za rul<u a spoleene udelame od mfsta, l<.de jsme stali tri,
ctyri l<.rol<.y smerem do dvora. Sotva tal<. ucinfme, z patrove vysoke budovy
s hucenfm se sesype velike mnoistvf zledovateleho snehu, s ohromnymi
rampouchy, presne na mfsto, l<.de jsme pred chvilkou stali. Oba jsme ztuhli
hruzou. Co by se stalo s nami po takovem zasahu?
Na Bflku v zameenicke dilne na stene byl zavesen dreveny krfz s litinov:Ym
l<orpusem. Nevadil za vall<y Nemcum, ani zadnemu ceskemu dustojnfl<ovi
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ai do roku 1955, kdy priSe) na posadl<.u delnici<.Y kadr z rocnfho sl<olenf, stabnf
l<.apitan Polak. jal< jsem se zmfnil v l<.apitole Dvacetpet mesfcu na vojne, slfdil
po vsech budovach a predkladal svoje rozumy. Zjistil, i.e v na5f dilne marne
na zdi krfz a pfikazoval nam, aby jsme ho odstranili. Oba jsme se Zvolankem
prohlasili, i.e to neudelame. Ode5~1 s hnevem.
Kratce na to, kdyz jsme priSii po ranu do prace, kffz na stene nebyl, jenon
belejsf kontura svftila na zcernalem zdivu. Kdo odstranill<.ffz, jsme se dovedeli
brzy. Eda jenfeek, pijan, karbanil<., aen Vlajky - videl jsem ho na kandidatce
jako tajemnfka, se pri jednom napitf priznal, i.e Panbfcek vyletel komfnem.
K teto praci ho vyzval soudruh Polak.
Za nejaky
priSe( do dilny mistr zednil<. s pomocnil<.em a prinesli rozbit:Y
korpus. Na51i ho ve vapence. E. jenfeek, hned po valce velik:Y komunista, byl
na Bilku parf.ikem nekolika delnfl<.u a pfedsedou organizace KSC a tal<.y predsedou
MNV v Sobfnove. Jeho stoupajfcf kariera v5ak po zlem Cinu netrvala dlouho.
Pi'i roenf proverce se pi'islo nato, i.e Eda byl a enem fa5isticke strany. Byl ihned
vyloueen z partaje a vyhozen z posadl<.y. Byl reid, i.e ho poslednf roky pfed duchodem
vzali v blfzl<.e tovarne za vratneho. Duchodu dlouho neuzil. Jak mi vypravela
jeho manielka, ktera s nfm prozila trpk:Y zivot, kdyz ho postihla nahla bolest
u srdce, prosll ji za odpustenf za vsechna pfikorf. Lekar, kte!)f byl k nemu povolan,
ho jiz nezachranil.
Zmfnene pffpady vedou k zamyslenf a stare porel<.adlo, i.e Boif mlyny melou
pomalu, ale jiste, ma u nich sve opodstatnenf.

eas

0 na5em manielstvf
Vybrano z dopisu a versu vzniklych behem let, z nichz tryskajf slova
povzbuzujfcf, tesfcf, del<.ujfcf, pramenfcf z opravdove Iasky na5ich srdd. Provazf
je upffmne vyznanf vernosti a obapolne jednoty. K nim se pi'idruiujf vety pratel,
kteff poznali na5i oazu klidu, spokojenosti a stestf a nas meli radi.

Manzelce Marii pro jejfpotesenf, kdft by/a sto dnf v nemocnid.

Rok 1969.
Znatevsichni nemocnici v Havlfckove Brode?
Co vam o ni dneska povfm nebude vam k sl<.ode.
Kdyz pfijedete na vratnici, musfte smeknout cepici ,
slusne se tam poklonit a vratneho pozdravit.
Kdyz vas pustf, je to stestf, dela nel<dy drahotu,
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potom se jde do kope&a a cel<a se u plotu.
Bud ova tam pelma stojf s ball<onem na pi'edku,
na ni nekdo namaloval, vell<e~ cfslo dvanactku.
Na balkone pradlo visf, kam padne vas hied,
i.e tam pi'eb)lvajf i.eny, poznate to hned.
Zavolate hezkou holku, tu veselou Polku,
ona ki'ikne do mfstnosti: mate tady mile hosty!
Za chvili&u vyjde ona, Karl ova to mila zena.
Tal< te vftam muzfam- tu mas pelmou hubi&u!
Potom chodf alejf, bfle bi'fzy mavajf,
septajf si slova tkliva, ski'ivanek jim k tomu zpfva.
jen se vy dva milujte a o lasce septejte.
Kvete Iaska v kaidem veku, proti ni PrY nenf leku.
Nezna hranic, nezna plotu, delejte nam tam dobrotu,
ai se zase uzdravfte, laskou svou nas oblaifte.
Tesfme se pi'evelice, na vas i.eny z nemocnice.
Pro legraci, pro zasmanf, napsal Karel svojf panf.
Marie:
Kdyz Ty bude5 roztekan a bude5 mlcet,
rna mysl Te bude doprovazet v Tv)ich vzdusnych v)isinach
a bude Ti vnukat sflu k Tv)im datsfm i'e5enfm.
Karel:
Mluvfm s Tebou pfsmem, jako kdyby jsi byla u mne,
cftfm Tvou mekkou ruku, ktera me hladf,
Tvuj neiny pohled Tv)ich modl)ich ocf,
l<tere sledujf moje poananf.
Vidfm Tva usta, l<e mne promlouvajfcf.
To je vsechno Iaska, rna mila,
Iaska ve vse vei'fcf, ve vse doufajfcf,
vsechno odpoustejfcf.
Kdyby jsme ziti sami dva na pustem ostrove,
nebude nam smutno. Budeme si stacit!
Vzpomen na l<rasne povfdanf o mani.elstvf:
Setl<ajf-li se dva mladf tide, l<tei'f majf I< sobe stejne vztahy - vniti'nf, dusevnf
a telesne pal< jejich spojenf na zemi vytvoi'f raj, l<tere opravdove manzelstvf
sl<uteene jest.

Sedmnact roku poctive a verne tahneme tu zivotnf l<aru,
rul<u v ruce neseme to zle i dobre, smutne i vesele.
Stale vfce cftfme, ie na5e Iaska je pevnejsf,
ie kdyz Te chodfm navstevovat, pi'ipada mi,
ie se vratila doba mladf, i.e chodfm jal<o nesmely chlapecel<
za Tebou na schuzl<u.
I dnes jako tehdy ukradnut:Y polibek, aby nil<do nevidel,
chutna jako nejsladcf malina.
Kdyz Te mam spati'it, chveji se nedoa<avostf,
srdce busf, do ocf se tlacf slzy radosti a stestf.
Chtel bych napsat krasnyvers o na5em stestf,
vers, ktel)i by promlouval ke vsem Iidem,
aby se meli radi, aby si nekazili zivot neverou, zradou vidyf nevf co ztracf!
jal<o balz.im je ta ruka Tvoje,
l<dyi Ty hladls vlasy moje,
oci Tvoje jsou jako hvezdi&y.
Jak sfasten jsem ja u sve hoJCia<y!
Smutno je mi, bez Tebe doma,
stale pocftam, kdy uz budeme oba,
oba dva zase jak holoubici zft
a v na5f chaloupce se, mila, dobi'e mft.

Vyznanf oadesatileteho

2. 4. 1978

Den co den odch.izfm z domu.
Kaidi&e rano slysfm mily hlas:
Nashledanou, muj mily, Buh Te chran,
vraf se m i z prace zdrav)i zas!
Starostlivost cftfm ve slovech dlouho mi slova v sluchu znfnaplnen blahym pocitem,
rna duse ve vroucf Iasce snf.
Cestou v mani.elskem soui.itf
pospolu jdeme dlouho jiz,
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pomahame si svorne nest,
radosti, stestfi mnohy ki'fi.

DRAHE MANZELCI MARII K PADISATINAM
31. LIDNA 1980
Karel Janacek Sobfnov

Srostli jsme v silny pevny kmen,
jedna jsme mysl, jeden nas je cfl:
oddane a verne iitfm jft,
pi'emahat pi'ekciiky ze vsech sil!
Pi'i teii<,Ych zkouskcich iivota,
kdyi duse bolem se nam chvela,
z na5ich ust jednotna modlitba,
k Bohu do nebes spela.
Bohu denne diky vzdavame
v radosti, ve stestf i bolu,
prosfme, aby je5te dopi'cil nam,
proifti par let spolu.

z meho iivota

30. 9 . 1998

ja a perhl< z ocele,
byly jsme kdys pi'atele,
ielezo jsem lehce koval
a vubec jsem nelitoval ie jsem kovai' umouneny
a od ohne opaleny.
Kovadlina jak zvon znela,
pi'i kovanf pfsen pela.
Zhave jisl<ry kolem me,
letaly jak musky po dflne.
Kdyi jsem perlfl< poloiil,
do knihy zrak svuj ponoi'il v knihach hledal moudrosti,
z nich nacerpal jsem dosti.

Padesat let ui mas mila,
padesat let iltf,
nerostlo Ti v Tvem !!vote,
jeno krasne kvftf.

Jdeme svorne iivotem
pres pfekaiky, klestf,
radostne a vesele,
potka-11 nas stestf.

Musela jsl pfetrpet
hodne bolu, smutku.
Nemela jsi rna draM,
lehke iitf vskutkul

i.e jsi moje nejmilejsf,

Laska, vfra, nadeje
smly Te mocne,
k Bohu jsl se modlila,
vidy zbo!ne a vroucne.

Starosti mas nekdy se mnou,
I tez nekdy kffi, vfm v5ak jiste, ie mi z Iasky,
vidycky odpustfS!

Na tficet u! dlouhych let
spjati jdeme spolu,
na tficet ui dlouhych let
iijeme pospolu.

Pfi te Tvoji padesatce,
za vse dfky vfele!
Vef ml draM, moje srdce patffTobe celel

Na tficet ui dlouhych let
jdeme ruku v ruce,
navzajem se vzpframe,
pfi tezkostech, muce.

Buh Te mila vidy provazej
na kaidem Tvem kroku,
af ve zdravf proifvas,
je5te hodne roku!!!

fekl jsem Ti mnohokrat,

te Te take nejmilejsf,
mam nadevse v svete rad!

Prace, knihy se stffdaly,
cele iitf me ti'fmaly.
S vfrou, laskou, nadejf,
rodicum jdu v slepejfch.
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Me mllovane manielce Maril,
k 55. narozenlnam, 31. ledna 1985.

s obavou jsi sla do pr<ke,
rna Iasko - pfed petl lety kolik to bylo slov k utese pfedlouhe byly me vety.
Vidfs, jak roky prchly do dall
a uf se k duchodu strojfs proc mila feno Marie,
proc Ty se vseho bojfS?

Jif budes rok v duchodu,
rna Iasko draM, jedlna,
zas pi'lblffil se slavny den,
jenf kafdorocne se u nas vzpomfna.
Mfsto zahradnfch kvetu,
kytici versO pi'ijml dnes,
ja nemohu tedv lednu,
vonne rufe n pfinest.

Jsem Ti pfec vfdycky majakem ,
v tom boui'nem fitf moi'i ,
jsem s Tebou pi'i vsem radostnem ,
i v kafdem nasem hoi'l.

Neda se versl i'fci
na5em sfastriem fltf, .
neda se vubec i'fci,
co moje srdce cftfl

Ty jsi mi jasnym paprskem,
jenf pada k moji dusi Ty v fs jak stale rad Te mam ,
jak pro Tebe me srdce busf!

Modlltba nas oba vzpfra,
nadeje smutky zhladf,
ve vfi'e je na5e sfla,
Iaska nam manfelstvf ladf.

0

Da-li Buh - musfm si tak ffct dokud jen budu mod ,
chci byti stale pi'ipraven,
pi'lspechat Tl k pomoci!
Pospolu jdeme k stai'f,
podporu ja mam v Tobe,
stejne se snaffm vracet,
pi'i strastech v kafde do bel

111111
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K 57. narozenlnam, 31. ledna a svatku
2. unora 1987, manzelce Marti- Karel.

k 59. narozenincim, 31. ledna a k svatku

1

2. unora 1989.
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Tys ostrovem s rajskou faunou,
kde zemdlen rad tak udy sloffm'
ve stfnu Iasky, v svetle Tvych ocf,
posllnen, znovu verse tvoffm.

'l

Ones patffTobe, k Tvemu svatku
a chtel bych s nlmi zazpfvat:
Tys majakem meho fitf,
ja vroucne mam Te radl

~

Jen pohled chvni do me tvafe,
v nf stestf, radost zffSfes moje jedlna mllovana fena,
Ty davno, davno vfsl
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Jen u Tebe je ostrov rajsky,
na nemi je vzacny Iasky kvet,
jen doma moje srdce blahem tepe,
ktere bych nenasel, kdybych prose! cely svet!
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Nemohu nlkdy zapomenout,
dokud ma ruka bude mocl psat:
Ma draM, milovana ieno,
jen Tebe nejvfce mam rad!
Tiebas staff, bolesti nas oba moff,
vsak srdce na5e laskou stale hoff.

Ne, nenah~zam slova,
ktera by znela slastne,
proto jen feknu kratce, strucne:
Ma ieno, fiji s Tebou sfastne!
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Marii k 60. narozeninam, 31. !edna 1980, dopis od dr. Pavia Kfivskeho z Prahy.

Draha Marie,
vzdavame Bohu dfky za Vas iivot. Je to iivot poctivj a obetavj, iivot,
kter:Y usiluje jen o lasku a o dobro. Jiste ohlfifte se zpet po iivote, kter)f jste
proiila sama a pal< s Karlem. Vas pohled na uplynuly iivot musf byt radostny
a piny dil<u, ie se Vam podai'ilo pi'ejft velk.Ym utrpenfm tak, ie jste nic neztratila,
ale mnoho zfskala. Musf b.Yt radostny, ponevadi jste se setkala s muiem,
l<ter)f Vas upi'fmne miluje, kter)f iije pro Vas, abyste byla sfastna a spokojena.
Vy jiste 0 tom vfte a jak stedi'e ho obdarovavate nejen SVOU laskou, ale svjm
vzacnym pochopenfm. Vase uslechtila a velka vniti'nf inteligence dovede mu
podavat pomocnou ruku v jeho dusevnf praci, v jeho historickem usilovanf,
v jeho sberatelstvf a muzejnictvf. Vsechny ty obory, ktere obetave a ochotne
zpracovava by nebyly tfm, kdybyste tu nebyla Vy, ktera obetave as pochopenfm
mu umoiilujete vsechny prace, badatelske cesty a vsechno, co je poti'ebne
pro dilo cloveka, kter:Y pi'ekonal nevlfdnost osudu a dohnal to, co jinf snadno
dostali a rozvinul to tal<, jak ani ti sfastnejsf to nedol<cizali. Veii<.Y dfk za to vse pati'f
Vam, ktera vytvai'fte pohodu rodinneho krbu a pracovnf prosti'edf. Srdeeny dfk
pati'f Vam, ie jste spoleene vytvoi'ili na Vysocine mfsto, kam kdyi nekdo pi'ijde
a je duchovne naladen se posilf a osveif a komu to chybf, odnasf si pocit, ie dva
dobi'f lide dovedou obetave slouiit tomu, to co oni nemajf a po cern touif.
To vsechno mile, krasne s cfm seve Va5em prosti'edf setkavame, na tom vsem
je patrne, ie je to Va5e dilo nebo Va5e pusobenf, ktere zmnohonasobuje Karlovy
sily. Proto jeste jednou srdeeny dil< od nas obou, dil< Vam i Bohu, s prosbou,
abyste ve zdravf, dobre pohode, v mfru a lasce byla dlouho iiva k opoi'e
pro Karla a pro radost nas vsech.

z

dopisu plate!

Dr. Miroslav Vostatek Belehradska 2 71 , Pardubice
lnformace- Skupina postovnf historie c. 91, srpen 1988.
Blahopi'ejeme Karlu Janackovi do Sobfiiova. Tento mui cerneho i'emesla
je historikem tel em i dusf. Jeho zpracovanf regionalnfch zaleiitostf, kde se Casto
zabyva i postovnf historif, je pozoruhodne. Jeho znalosti i pi'ehled jsou na ur6vni
profesionala. I z jeho pera jsme si pi'eeetli nejednu i'adku na techto strankach.
Pi'ejeme mu hodne zdravf k jeho sedesatce.
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Dr. Pavel Ki'ivsi<.Y, Praha 20. zai'f 1988.
Mily pi'fteli Karle,
den Tvjch sedesacych narozenin je vjznamny nejen pro Tebe - vidyf
je to zavainy pi'edel v Tvem iivote, ale pro vsechny tve pi'.itele, ktei'f se l<olem
Tebe shromaid'ujf, vazf siTe pro Tvou opravdovost, pracovitost, sirol<.Y kulturnf
rozhled, pro Tve literarnf prace a pro Tvou lasku k !idem a nadsenf pro vse
dobre, pravdive a krasne.

Ai bude5 ve dnech kolem svjch narozenin ohlfiet zpet po svem iivote,
muieS se radostne dfvat na svou stezl<u iivota. Mel jsi stestf, ie jsi mel pi'ildadne
rodice a ie Tvoje moudra maminl<a Tt do duse svjmi radami i vaznym pi'fkladem
vloiila pevne zaklady, na nichi jsi bezpecne stave! sve poCfnanf. Sfastne
a poiehnane bylo setkanf s Tvou Marif, ktera ve velke lasce a oddanosti s Tebou
sdilf vsechno, co iivot pi'inasf, je Tt mocnou oporou, takie muiete mft ve svem
domove sfdlo Iasky a pokoje. Bylo Tt svei'eno nadanf o bohatych hi'ivnach,
ktere jsi vsestranne rozvinul ve svjch pracech, v zachrane pamatek, k sfi'enf
spravneho poznanf a jednanf. Vniti'nf a duchovnf iivot, kter)f vytrvale pestuje5
je zdrojem, z ktereho bohate vsem bez rozdilu davas. Tva mysl, Tva vule jsou
stale pi'ipraveny pomahat, povzbuzovat, tesit a rozdavat silu a nadeji.
A co znamenas pro sve pi'atele. Tvoje pi'atelstvf je pevne, poctive a opravdove.
Je toho opravdu mnoho proc si Te vazfme a marne radi.
Pi'ejeme Tt proto - ja i Marie - a vyprosujeme Tt pevne zdravf do dalsfch let,
Boif poiehnanf pro vsechny dny a prace.
At je Ti dopi'ano dlouheho obdobf mimo zamestnanf, abys mohl pracovat
na sv)lch zamilovanych a oblfbenych likolech a abys ncim byl dlouho stale dobr)fm,
milym a laskavjm pi'ftelem.
Myslfme v tyto dny na tvou Marii, ktera jiste radostne se dfva s Tebou
na minule dny a s nadejf pohlfifs vsti'fc a tesf se, ie ted' budete stale spolu,
coi je veii<.Y a cenny dar.
Tvuj Pavel.

P. Miloslav Kunc- Moravska Cikanl<a - Svratka 13. zai'f 1988.
Mily Karlf&u.
Dil<y mnohe za tal< hezou&e basnicky List c. 1., List c. 2., List c. 3. a za basne
srpnove a za ve5kere pi'ilohy.
Tolik hezkych textu- jak se mne to radostne eetlo!
Bohatstvf myslenek, vypracovane uvahy a i'ada dalsfch nametu, jak se s nimi
na ceste iivota setkavame. A k tomu forma plna Jibe i tklive krasy. A tal< jeste
jednou - Pan odplatii!
Zcii'f nam pi'inasf dny nezapomenutelne. Jednfm z nich je i svatek Pov)lsenf
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svateho ki'fie. JeifS m'im i'il<a, k cemu nas ki'fi vybfzf: Kdo chce jft za mnou,
vezmi svuj ki'fi... Aie take slibuje: Kde jsem ja, tam bude i ten, kdo mi slouif.
Jako auto reaguje na kaidy pohyb i'idice, tal< by meli lide delat vsechno,
co chce Buh. Meli by se srovnat s Boif vulf. V Bohu je plnost vseho dobra.
Je zapoti'ebf velkeho zaporu, abychom s Kristem mohli i'fct:"Ne rna, ale Tva vule
af se stane." Ale to nas pozveda. "Kdyi se pozvedne5 nad sebe a nechas vladnout
jen Boha, dojde v tvem duchu k nanebevzetf." (Angelus Silesius).
Nic nesmf pi'ivest k tomu, jako bychom zde meli rustat navidy. Ale ani nesnaze
nesmf vest k tomu, ie bychom se zi'eldi nadeje na lepSf, veenou budoucnost.
Utrpenf tohoto sveta nejsou nic ve srovnanf s budoucf slavou (!Urn. 8, 18).
Je ti'eba dobrovolne i'fkat ano a amen ke vsemu, jak Buh s nami rozhodne.
"Sidonte se pod mocnou rukou Boif! " (Petr.)
A pi'ijde eas, kdy na5e vule i'elme k Boif vuli veene ano.
Boie, dej , af lide duvei'ujf v tvou dobrotu. Boie, dej, af sldeslf pochopf,
ie u tebe najdou pomoc a zachranu. Boie, dej, af trpelive snasfme chyby
druhych.
A dalsf zai'ijov.Y den piny jasu a svetla je pi'ibliiujfcf se den Tv.Ych narozenin.
Chtel bych b.Yt jednfm z prv.Ych gratulantu.
K Tv.Ym tolik milym narozeninam srdeene blahopi'eji a mnoho dalsfch Sfastnych,
radostnych a pokojnych roku na Panu Ti vyprosuji a soueastne uctiv.Y pozdrav
zasilam Tve d . panf manielce oddany- Miloslav.

V Mor. Cikance 23. srpna 1989.
Mily KarlfCku.
Jii docela blfzko je zai'f se sv.Ymi milymi marianskymi svatky, se svatkem
sv. Ludmily a posleze i sv. Vadava. kol svatku P. Marie Bolestne nas opustf
vlastoviCky. "Voda jim steka po fracku, je zaff, mesfc pasaCku."
Stale prace Te provazely v do be ihaveho leta, i nynfve dnech leta pozdnfho.
tesfs se z v.Ysledku. A planu do budoucna mas urCite pi'fmo nadbytek.
ja proifvam Cas pravidelne S pfedstihem jednoho cydne, nekdy i delsfho CasU.
Nynf kupi'. dost uvaiuji o evangeliu nedele, jei tesne pfed nami: Bez prace
nejsou kolace - to lide povetSine uznavajf. Ale ki'esfane by stejne tak meli
pamatovat, ie musejf udelat neco pro vecnost. Vedf, jak byl k lidem dobr.Y
nas Spasitel, jak se ujfmal chudych a opustenych, jak dodavallidem odvahu.
Tfm divnejsf se nam na prv.Y pohled zda to, co vypravf Lukas v evangeliu
te pi'fStf nedele. JeifS i'fka: "Usiluje o to, abyste ve51i tesnymi dvei'mi! RJkam vam:
Mnoho se jich bude snaiit vejft, ale nebudou mod. "Kaidy muie vedet, naco jeifS
myslf, kdyi mluvf o "tesnych dvei'fch". Ano, jde o vchod do vecneho iivota.
Neznf to ale hrozne, kdyi i'fka, ie se mnoha lid em nepodai'f projft temito dvei'mi?
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- Myslfm, ie ano. Chce tfm snad jeifS i'fct, ie mnoho lidf zahyne, ie nebudou
spaseni, ie nebudou u neho? - Ne, myslfm si, ie ne. Nebof Jeifs chce,
abychom vsichni iili jednou u neho ve slave. Ale proc tedy tak tvrde mluvil?
Chce tfm nahnat strach nebo snad pi'ipravit o odvahu? jisteie ne, to rozhodne
nechce. A pfece pfi tom sleduje zcela urcit.Y cil: jeifS chce, abychom po cely
iivot na neho mysleli. Nektei'f lide fil<ajf: mam je5te eas, budu zboiny pozdeji.
Vedf vubec, zda se toho pozdeji doiijf? A prave od toho chce lidem Kristus
pomoci, pfed tfmto jednanfm chcevarovat. jeifS vyiaduje, aby se kaidy kaidia<.Y
den pfipravoval na svuj poslednf cil. A jasne i'il<a, ie jednou pan domu (a tfm
je zde Buh) dvefe zavfe a potom ui bude pozde.
je nutno kaideho dne se pfipravovat na poslednf cil tfm , ie kaidy se bude
denne rozhodovat pro jeifse. A denne se budeme pro neho rozhodovat ,
kdyi budeme zachovavat jeho pi'ikazanf, zvlasf hlavnf pfikazanf, totii milovat
Boha a bliinfho. Kdyi se lide milujf, delajf vfc, nei jen to, co musf. jsou tady
pro sebe, pomahajf si, udelajf vsechno, aby druhemu pfipravili radost. Kdyi
budeme skuteene milovat Boha, budeme delat vsechno, co nam i'il<a, budeme
se snaiit projft temi tesnymi dvefmi, abychom jednou u neho bydleli.
Srdecne pozdravuji - Miloslav

V Mor. Cikance, dne 21. zaff 1988
Milovany Karlfam.
Z plna srdce blahopfeji k Tvemu pfekrasnemu a pferadostnemu iivotnfmu
v.Yrocf, k Tv.Ym sedesatinam. SlavfS svoje jubileum v pine sveiesti, vzpomfnas
na vsechny svoje vykonane tak eetne a znaene zasluine iivotnf prace. A ja
se raduji z toho, ie Tve sedesatiny Te zastihujf uprosti'ed nejaktivnejsf tvorby pro
dobro na5eho lidu, pro stestf v dusfch vsech, kdoi Tve Iasky a Tv.Ych obetf jsou
hodni. A stejne tak je pro mne radostf, ie dalSfch Tv.Ych iivotnfch pracf bude
je5te mnoho a mnoho, velmi iadanych a velmi poti'ebnych. Kei Ti Pan nadale
iehna a udelfTi i'adu daiSfch poiehnanych, ldidnych a pokojnych desftek roku.
Soueastne Ti vzdavam upi'fmne dfky za hezoucka a tolik pusobiva basnid<a
slova ve skvostne grafid<e uprave ze dne 4 . zaff. jsou sluncem, jehoz jas nikdy
nepohasne.
Nejsrdecnejsf pozdravy Ti posilam - oddany Miloslav.
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Po sedmdesatce

Pal< budem zase pospolu,
nic ui nas nerozdelf,
budeme spati a cekati,
ai Pan nam vstati zvelf.

Umlkl smfch, hudba, hlahol,
zadny z hostu nebyl namol.
licho zas je panem domu,
po slavnostnfm ruchu, shonu.
Na bedra mi leta tlacfach, ty roky rychle kvacf!
Cas ten prcha, letf padfdavno pryc je moje mladf!

Pal< vecne budem se radovat,
chvalit a velebit Tvurce,
k nemui nam vidycky horela,
horoucne nase srdce.

Vzpomfnky v5ak dusi silf,
smutek zapla5f za chvili.
Dfky jsem vzdal Bohu, v chramu,
posilnen se vratil domu kde klid, pokoj, iena mila,
ktera je zas v prad cila.
Za vsechna pfanf dil<y vfele,
mejte se pfatele, stale skvele!
Pfatelstvf nase, af dale kvete,
dokud iijeme v tomto svete!

Na

zaver

v z.iveru spisu musfm rfd, ie z technickych duvodu jsem nemohl uvest
v sirsf mffe vzpomfnky z meho iivota ani vybery z dokumentu. Verfm, ie obsah
staCf k pochopenf, proc jsem je zpracoval. Dokazujf, ie se dalo ift i v totalitnfm
reiimu s otevrenym hledfm, s vfrou v Boif spravedlnost a laskou k bliinfm.
I kdyi jsem byl peclive hlfdan, mel jsem radu prate! s jejich pomocf jsem
sfastne preklenul vsechna uskalf, ai do sveho staff. Denne se modlfm za ty,
kterf mne predesli na vecnost as Albertem Schweitzerem se priznavam:
Pohlfifm-li zpet na svoje mladf tu se neubranfm myslence jak mnoha fidem
dluifm svuj vdek za to co mne dali a cfm mne byli. Soueasne se vsak dostavuje
sldicujfcf vedomf, jak malo jsem onem fidem tohoto vdeku za sveho mladf
projevoval. Kalil< z nich jii zemrelo, anii bych vyjadfil , co pro mne znamenala
jejich laskavost, dobrota nebo shovfvavost. Pohnut a rozechven potichu pronasfm
u jejich hrobu sam k sobe slova, ktera mely me rty kdysi vyslovit zivym.

Kare Janacek

V nadeii na shledanf
Jak je to dlouho, Marie,
kdyi jsme b.Yvali spolu,
kdyi spolu jsme se modlili
a spolu sedali k stolu?

Karel janaeek- Sobenovsky
V bfeznu, Leta Pane 2004.

Odeslas - vfce se nevratfS cekas tam v tichem hrobe
ai se mi naplnf pocet dnu,
pal< prijdu, draha, 1< Tobe!
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Karel 1947

Druzstevnf podniky zemedetske Havlfckuv Brad

Karel Janacek vojfn
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Reinisovi, josef Kohout, Karel a Marie janackovi

Ludmila Stara, sestra, maminka, Marie Maskova- 1976.

I
Stffbrna svatba 17. 11 . 1976.
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Karel Jan-icek u hrobu Marie

Pfatele Stepkovi - SRN

Karel Janacek, Martina Skarydova · Janackova 2003.

Karel Janacek, sourozenci a maminka

