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Historie rodokmenu Malířů 
 

František Malíř, praděda, narozen v roce 1838, oženil se 3. února 1864, 

byl synem Františka a Marie Malířové rozené Revendové. 

Prababička Helena Malířová, rozená Balonová, měla 23 let, když se 

vdávala. Byla dcerou Bernarda Balona a matky Anny rozené Přečkové. 

Ze strany babičky je to rod Josefa Kozubka, zaměstnáním panský kočí a 

matky Heleny Kozubkové, rozené Stařišné. Josef Kozubek měl syna 

Antonína, narozeného v roce 1831. Tento byl zaměstnáním krejčí. Antonín 

se oženil 8. ledna 1858. Za svou manželku pojal Terezii Sikorovou, 

narozenou v roce 1833, dceru Valentina Sikory a matky Marie Onderkové.  

Manželé Malířovi měli syna Karla narozeného 2. listopadu 1867 v Dolní 

Suché (dnes Havířov), který se oženil asi v roce 1895 a vzal si za manželku 

Marii, narozenou 3. srpna 1870 na Šumbarku (dnes Havířov) rozenou 

Kozubkovou. Dcera Antonína a Terezie Kozubkové, rozené Sikorová. 

Karel, zaměstnáním horník na šachtě Pokrok v Petřvaldě a Marie měli 

dost početnou rodinu. Narodilo se jim šest dětí. Jako první dcera Marie, 

narozená 16. listopadu 1896 /zemřela 6. ledna 1977/ ve Frýdku. Provdala se 

za Vincence Pěgřimka, řezníka v Karviné. Sňatek měli asi v r. 1920. Měli 

syna Bohumíra, narozeného 11. října 1921. Syn Bohumír zemřel ve Frýdku 

10. září 1988. Pěgřimek Vincenc zemřel 31. srpna 1976. Byl kmotrem 

Otmarovi. Druhé dítě byl syn Gabriel, narozen v září 1897. V I. světové 

válce odešel na vojnu pak na Apeninskou frontu v Itálii, kde v r. 1917 padl. 

Třetí dítě byl opět syn. Karel se narodil 4. října 1898 v Prostřední Suché. 

Učil se obuvníkem, pak přešel v r. 1914 na šachtu na Novou Jámu v Lazích. 

Bylo mu 16 let. Oženil se 13. září 1923 a vzal si za manželku Emílii 

Pasztuszkovou, rozenou Pazenicznou, narozenou 20. října 1905 v Duběnce 

na Ukrajině (dnes v SSSR). Další dítě v pořadí čtvrté, byla dcera Žofie, 

narozená 28. října 1899 taktéž v Prostřední Suché. Provdala se za horníka 

Firlu, s kterým měla syna Karla, narozeného 25. prosince 1921 a syna 

Jaroslava, narozeného v r. 1924. Sňatek Žofie s Firlou se uskutečnil v r. 

1923 v Prostřední Suché. Její manžel zemřel v létě 1925 na tuberkulózu. 

Pohřben na hřbitově v Prostřední Suché. V pořadí páté dítě se narodila opět 

dcera Anežka. Narozená 17. ledna 1905, provdala se 20. září 1926 za 

horníka, Františka Nedělu, narozeného 3. dubna 1902 v Prostřední Suché. 

Měli tři děti. Ženka, narozená 25. srpna 1927 v Prostřední Suché. Provdala 

se za Miloše Kempného, zaměstnance ČSD, později přešel k Českoslo-

venské lidové armádě a docílil hodnosti majora. Jejich svatba se uskutečnila 

25. srpna 1945. Druhá dcera, Zdenka, narozená 8. srpna 1929 v Prostřední 



 

 

 

3   

Suché. Provdala se za Jaroslava Kozla, horníka z Prostřední Suché. 

Třetí dítě byl syn Petr. Narodil se 11. července 1945 v Dolních Bludovicích. 

Bylo dva měsíce po válce. No a v pořadí jako šesté dítě se manželům 

Malířovým narodil syn František. Narozen 4. listopadu 1909 v Prostřední 

Suché. Po odchodu ze školy se stal listonošem u Československých pošt. 

Sloužil na poště v Prostřední Suché až do okupace Těšínska. (Do 10. října 

1938). Dne 19. září 1931 se František oženil se slečnou Betkou Vorkovou, 

narozenou 17. listopadu 1912 v Orlové, dcerou vedoucího kotelny na šachtě 

„Důl Suchá“. Svatba se konala 19. září 1931 v kostele Římsko-katolickém 

Prostřední Suché. František a Betka měli tři děti. První dceru Irenu, 

narozenou 1. května 1932 (zemřela v r. 1976). Byla provdaná za Jiřího 

Šalvata, zaměstnance NHKG. Druhou Libuši, narozenou 19. května 1936 

v Pr. Suché. Po odchodu ze školy šla na střední zdravotní školu. Po maturitě 

pracovala jako sestra u oční lékařky na obvodním úseku. Pracuje tam 

dodnes. Libuše se provdala za Bohumila Kalika, zaměstnance MÚNZ - jako 

šofér sanitky v Ostravě. Třetí dítě - syn, František po svém otci. Narozen 

29. dubna 1942 v Horních Datyních. Zaměstnáním nákupčí u VŽSKG ve 

Vítkovicích. 

Karel Malíř, narozen 2. 11. 1867 (děda), chodil do školy, jak se tehdy 

říkalo „Moravské“. V této škole se učilo moravsky a rakousky. Byl 

vychováván nábožensky v církvi Římsko-katolické. Velmi rád navštěvoval 

kostel. Byl to syn chudého otce. Při docházce do školy, po vyučování, 

musel vykonávat různé obtížné práce. 

V šestnácti letech šel mladý Karel na šachtu do Petřvaldu, aby pomohl 

při obživě svým rodičům. Karel měl radost z této práce jednak proto, že byl 

mladý a za druhé měl výborné dobré zdraví. Byl postavy silnější a nosíval 

plnovous. Nikdy se nenudil a měl dost humoru, nudu potlačit. Karel poprvé 

zvážněl, když se oženil a když přišla rodina. 

Karel a Marie Malířovi byli dobří a vzorní manželé. Oba pracovali a 

měli se rádi. V roce 1898 bydleli Karel a Marie v Prostřední Suché a to na 

„Staré roli“ (Dnes již zbouraná na místě je zahrádkářská osada). 

Syn KAREL narozen 4. října 1898. 

Syn Karel pokřtěn po svém otci chodil taktéž do školy „Moravské“, 

která stála vedle dnešního římsko-katolického kostela v Prostřední Suché 

zvaná škola „Kašpárková“, rok 1905. Karel jako školák byl už vyslán na 

službu (na práci) k panu Šipulovi, obuvníkovi v Prostřední Suché, kde mu 

vypomáhal při jeho práci. Kromě pomocné práce obuvnické, kterou Karel 

musel vykonávat, chodíval ještě před vyučováním panu Šipulovi pást krávy. 
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Karel, jako jiní kluci, měl rád taškařiny a největší radost měl, když ho 

mistr Šipula poslal pro čtvrtinu kořalky.  

Jednou též byl Karel pro tuto kořalku poslán k panu Folwarcznemu, to 

byl obchod se smíšeným zbožím včetně lihovin. Karel, když kořalku koupil 

a s ní se vracel zpátky, tak z láhve pěkně pocucával, upíjel, až se mu točila 

hlava. Aby mistr Šipula nic nepoznal, šel tedy k říčce Sušance a lahvičku 

doplnil tekoucí vodou. Mistrovi se omluvil, že ho bolí nějak hlava a jde psát 

úkoly. Šipula nic nepoznal a Karel měl z toho velkou radost.  

V roce 1913 šel mladý Karel na šachtu. Měl patnáct let. Byla to velká 

škoda, poněvadž Karel se velice dobře učil. Přesto, že málo chodil do školy, 

ale když do školy přišel, od žáků si opsal úkoly, přečetl některé části úkolu, 

a když byl kantorem vyvolán Karel, všechno uměl. Sami kantoři Karlovi 

domlouvali, aby na šachtu nešel, ale aby pokračoval dál na Měšťanské 

škole.  

Karel jde ve šlépějích svého otce. Aby pomohl svým rodičům, končí 

obecnou školu a odchází za práci na šachtu do Lazů a pracuje na „NOVÉ 

JÁMĚ“. 

Mladý Karel se oženil 13. září 1923 se slečnou Emilií Pastuszkovou, 

rozenou Pszenicznou, narozenou 20. října 1905 v Duběnce na Ukrajině, 

okres Tarnopol. 

Matka Emilie se jmenovala Anna a narodila se 8. dubna 1884 

v Sapohově, okres Borczow taktéž na Ukrajině. Byla majetná. Přesný 

majetek není znám, jelikož Sapohov opustila a přišla za prací na Těšínsko. 

První otec Emilie zemřel. Datum úmrtí není znám. Nevlastní otec 

Chovaniok Pavel, narozen 14. září 1877 v Gutach pod Beskydami na 

Těšínsku byl nemajetný. Pracoval na opravě závodní vlečky šachty „Suchá 

– Lazy“. Oženil se s Annou Pastuzskovou 9. září 1922 v evangelickém 

kostele v Dolních Bludovicích. 

Manželé Karel a Emilie Malířovi po sňatku bydleli pár dnů u rodičů 

Emilie na Kašparkovicích č. 286 (dnes zatopeno kaly ze šachty Dukla). 

Později se přestěhovali k rodičům Karla zvané „Na Čechovce“. Domek, ve 

kterém bydleli rodiče Karla, patřil statkáři panu Andělínu Chrobokovi. 

V roce 1924 se přestěhovali do domku č. 85 patřícímu statkáři Krzistkovi 

v Horní Suché. Byl to domek o jednom pokoji u lesa zvaném „Na 

Martovicích“. 

Ve druhé polovině domku bydlela rodina Pavla Sikory se šesti dětmi. 

Jmenovali se Hanka, Josef, Pavel, Rudolf, Janek a nejmladší dcerka Malka 

narozená asi v r. 1910. 



 

 

 

5   

Karel a Emilie byli nemajetní, proto každý pracoval. Karel stále na 

„Nové jámě“ v Lazích jako horník a Emilie byla v domácnosti. Čas od času 

pracovala u sedláka Chroboka, a to hlavně při žních. Na podzim zase 

u brambor nebo v řepě. Tady bych zakončil historii rodokmenu Malířů. 

 

OTMAROVO DĚTSTVÍ 
 

Ve dnech, kdy takřka začíná podzim, narodil se 15. září 1923 první syn 

OTMAR, pokřtěn jako „OTOMAR“. Narodil pod vlivem planety Merkur 

ve znamení „PANNY“. Jak k jménu Otmar došlo? Dle vyprávění mé 

maminky. Jak jsem se narodil, v té době strýc Vincenc Pěgřimek byl a 

pracoval v Africe ve španělském Maroku na dole pro těžbu superfosfátu. 

Jeho parťák se jmenoval Otmar Kulltinnen a byli spolu nejlepší přátelé.  

Rodiče mu poslali telegram, že jsem se narodil, a že on bude kmotrem. 

Strýc i teta Pěgřimkovi přijeli. Strýc Pěgřimek si dal podmínku, že 

kmotrovství přijímá, jen když dá křtěnci jméno „Otmar“. Matce se to moc 

nelíbilo, ale nakonec souhlasila.  

V den narození Otmarova byly zároveň volby do parlamentu a senátu. 

Právě minulo pětileté období po skončení 1. světové války a zrození 

svobodného Československa. 

Otmar se narodil u dědy Chovanioka na Kašparkovicích. Byl velice 

oblíben hlavně dědou Chovaniokem. Když se narodil, první přišla paní 

Bungilaiová s paní Hamrosovou a když viděly malého Otmara, řekly … to 

je pěkný zbojník! … Tak mi to vykládala má maminka a babička 

Chovanioková. 

Dalším obdivovatelem byl dědeček od mého otce zvaný „Děda 

z Čechovky“. 

Když jsem měl tři roky, dostal jsem po třetí zápal plic. Zdálo se, že to 

nevydržím. Den co den dojížděl až z Horní Suché pan MUDr. Glaser 

v kočáře. Já to vydržel a všichni měli velkou radost, když lékař konstatoval, 

že jsem již mimo nebezpečí. 

Rok po mém narození se narodila má sestřička, bylo to 24. září 1924. 

Pokřtěna v římsko-katolickém kostele na Alžbětu. 

Když mi byly dva roky, zemřel dědeček Karel Malíř z Čechovky. 

Dědeček Karel měl jít zrovna do penze na odpočinek. Měl 58 let, když 

zemřel. Zemřel přirozenou smrtí, snad selhání srdeční činnosti. Byl silnější 

a vyšší postavy. Na úmrtí dědečka si nepamatuji. Dle pozdějšího vyprávění 

od mé maminky a babičky Malířové vím, že jsem v den pohřbu skákal po 

víku a dokonce jsem si lehl do víka rakve.  
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V roce 1929 jsem začal chodit do první třídy obecné školy 

v Prostřední Suché. Mým třídním učitelem obecné školy byl Albin Šušlik 

z Dolní Suché a řídící školy byl František Revenda. Ve škole se mi líbilo a 

rád jsem se učil.  

V roce 1931, bylo to zrovna o prázdninách. Tehdy můj tatínek kosil 

louku pro pana Chroboka a já měl koupit pro tatínka cigarety a jemu je na 

louku přinést. Také se tak stalo. Koupil jsem cigarety a šel k tatínkovi, 

abych mu je dal. Louka, na které tatínek kosil trávu, byla za štěrkovnou 

v údolí. Louka končila na východní straně u rybníku. Cestou zpátky od 

tatínka jsem použil zkrácené cesty přes štěrkovnu. Díval jsem se na 

kolejový vozík, který tam byl na odvoz povrchové hlíny. Vedle drážky byly 

uložené vodní skruže. Vylezl jsem na jednu z těchto betonových rour a 

díval jsem se dolů na louku. Skruže byly dost vysoké, asi metr dvacet. Když 

jsem se porozhlížel kolem dokola, chtěl jsem dolů. Ale jak? Položil jsem se 

na břicho této vodní skruže a spustil jsem dolů. Byl jsem bos. ÁÁ ouvej! 

Jsem zvolal. Něco mě píchlo. Sednul jsem na zadek a díval se na chodidlo, 

ze kterého tekla krev. Z chodidla jsem vytáhl kus skla ve velikosti 

rovnoramenného trojúhelníku o straně tak 4 cm, které pocházelo z likérové 

láhve rozbité o tuto vodní skruž. První moment jsem nevěděl, co mám dělat. 

Pak jsem se jenom vzchopil a šel k rybníku a nohu vymočil ve vodě. Po 

chvilce jsem šlapal vzhůru na kopec nad štěrkovnu, kde byl domek zvaný 

„Čechovka“ a tam bydlela moje babička Malířová. Zastavil jsem se u ní a 

sdělil, co se mi stalo. I ty nezbedníku, kdes tam chodil? Babička vzala 

obvaz a celou ránu, která ještě stále krvácela, zavázala. A poněvadž jsem 

měl domů asi tak osm set metrů, šlapal jsem domů. Ale domů jsem nedošel. 

Asi slabostí se mi chtělo spát a já prostě lehl na travnatou pěšinu a usnul. 

Otec můj, když jel na oběd domů, mě našel. Byl překvapen a tázal se mne, 

co se mi stalo. Měl jsem strach říci pravdu, ale pak jsem přece pravdu řekl. 

Vzal mě na kolo a jeli jsme domů. Byl jsem moc unaven. 

Když jsme přijeli domů, tatínek a maminka mi ránu znova vymyli, 

ošetřili jodovou tinkturou a zavázali. Rána se po čase zahojila. Po 

prázdninách jsem začal chodit do školy a nic se na mé noze neprojevovalo. 

Jen při cvičení v tělocvičně při skoku do výšky a při dopadu na zem mě 

strašně něco píchlo, až jsem sedl na zadek. Učitel se domníval, že jsem si 

zlomil nohu.  

Kromě školy jsem rád chodíval k dědovi Chovanikovi na Kašparkovice. 

S ním jsme pak chodili do karvinského lesa. Dívat se jak žijí cikáni. Cestou 

mi vždycky koupil čokoládu. Lesem pak mi ukazoval různé druhy ptáků, 

bažanty, zajíce a dokonce jsme viděli i srnečky. 
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Náš domek byl těsně u lesa. Vypadal jako hájenka. Ale nebyla. Za 

lesem ve vzdálenosti sedmdesát metrů byla celá řada nových rodinných 

domků. Z pravé strany stál dům pana Kempného, druhý pana Lapiše, 

důchodce, třetí pana Tomáška, ten měl hezkou dcerku Drahuši. Vedle pak 

dům p. Šetlera-Bajerové a poslední dům pana Toníka Urbančíka. 

Pan Lapiš, hornický důchodce měl rád děti. Jeho už byly jako 

samostatné rodiny. Ten často přicházel k nám a v lese jsme si s ním hráli. 

Někdy donesl nějaký pamlsek, a tak jsme ho měli jako děti velmi rádi. 

Končilo jaro a také končil zase školní rok 1930/31. Přišly opět prázdniny. 

To jsou chvíle, na které se děti těší nejvíce. Já myslím nejvíc. 

Jednou se zase scházíme na paloučku v lese, já, moje sestra Elinka, od 

sousedů Drahuška, Mirek Sikorů a další. Jako vždycky tak i tentokrát zase 

přišel pan Lapiš, každému dal bonbony zvané SI-SI. Byly to mléčné 

bonbony a my je měli velice rádi. 

Při hře na slepou bábu jsem pociťoval nějaké svědění na chodidle levé 

nohy. Občas jsem si sedl a velkou lesní trávou jsem si do rány píchal – 

lechtal. Tak až to zpozoroval pan Lapiš a ptá se mne, co to dělám pořád na 

tom chodidle. Přijde ke mně a dívá se. Pak mě uchopí za ruku a běží za mou 

matkou. Sděluje jí, že mám otravu krve, ať ihned jede se mnou k doktorovi. 

Maminka zrovna prala a neměla čas jet se mnou k doktorovi Glaserovi až 

do Horní Suché. To bylo aspoň takových 6 km. Ale pan Lapiš nutil mojí 

maminku, a tak maminka opatřila dětský sportovní kočárek a pan Lapiš jel 

s námi k doktorovi.  

Když jsme přijeli k doktorovi, bylo po ordinačních hodinách, ale přesto 

nás paní Glaserová pustila do ordinace. Přišel pan MUDr. Glaser … Tak co 

máte, maminko? … Syn má něco s nohou … Ježíši, matko, to jste nemohla 

přijít dřív? … To je otrava krve! … Haló, volá pan doktor … tady dr. 

Glaser, ihned sanitní vůz, bleskově. … 

Matko, pojedete se synem do orlovské nemocnice. Jeli jsme… 

Pan Lapiš šel domů. Sanitní vůz zastavil u obchodu pana Folwarczneho, 

aby si zde maminka mohla uschovat kočárek a při zpáteční cestě si jej 

vyzvednout. 

Bylo 17 hodin, jak jsme dojeli do orlovské nemocnice. Tam na mne již 

čekali ošetřovatelé s nosítky a hned jsem šel na operační stůl. Je 17:40 hod. 

čtvrtek 10. srpna 1931. Po operaci převezen na dětské oddělení „ROTUS“. 

Když jsem se probudil z narkózy, přišla sestřička a předala mi na 

památku sklo vytažené z mé rány ve velikosti trojúhelníku 1,5x2x1,4 cm o 

síle 3mm. Se sklem této velikostí jsem chodil po dobu jeden a půl roku nic 

netušíc až … 
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Po operaci a po vytažení skla a dalších drobných střepin se stav u 

mne nelepšil. Začala stoupat horečka z 39 na 41. Při vizitě nařídil MUDr. 

primář Benedka novou operaci na levé noze u levé kostky. Otrava krve 

pokračuje.  

Všichni z toho byli nešťastní, jak rodiče tak, a to nejvíc, děda Chovaniok 

s babičkou, kteří do nemocnice chodívali denně.  

Druhá operace na levé noze u levé kostky se konala ve čtvrtek 17. srpna 

1931. Byla mi odebrána krev a dostal jsem doplnění přes transfuzi. Stále se 

nic nelepší. Horečka stoupá na 42 stupňů. Primář Benedka si nechal zavolat 

mou maminku a babičku Chovaniokovou a sdělil jim, že má situace je 

velice vážná. Otrava krve stále pokračuje, že se ještě pokusí provést jednu 

operaci, a když to nepomůže, bude má levá noha amputována pod kolenem.  

Celé příbuzenstvo bylo z toho šokováno. Mně samozřejmě nic neřekli. 

Bylo mi sice divné, proč babička a někdy i maminka chodí ke mně na 

návštěvu dopoledne a odpoledne zase tatínek.  

Můj tatínek byl dovezen také do nemocnice v Orlové ve čtvrtek dne 10. 

srpna, ale dopoledne, a podrobil se operaci na hemeroidy. Byl ale 

v zámeckém pavilonu. Po třech dnech po operaci mohl již chodit, a tudíž 

mě navštěvoval denně. Také mi nic neřekl. Děda Chovaniok chodíval 

odpoledne za otcem i za mnou. 

V Orlové je nemocnice na kopci u kostela a z obou nemocničních 

pavilonů byl krásný pohled na městečko. Byly ještě prázdniny a dny byly 

velmi pěkné a slunné. Ležel jsem u okna, které bylo vesměs otevřeno pro 

velké vedro. 

Ráno, za krásného, slunného dne mě veze sestřička do koupelny, kde 

musím ve vaně namáčet levou nohu až po koleno. … Půjdeš na operaci, 

řekla mi sestřička. … ale nemusíš se bát, řekla. Byla to velmi dobrá 

klášterní sestřička.  

Je 24. srpna 1931 10:15 hodin, když začíná MUDr. primář Benedka třetí 

a poslední operaci. V 10:46 hodin operace skončila a byl jsem přivezen na 

světnici. Tentokrát to nebylo s narkózou, ale snad umrtvovací injekci. To si 

už ani nepamatuji. 

Druhého dne horečka prudce klesla na 39 stupňů. Rány se zahojily a 

otrava krve nepokračovala. Nastalo velké uklidnění. Vše dobře dopadlo. 

Dne 11. září 1931 jsem z nemocnice převezen domů. Doma mě všichni 

očekávali, jak tatínek, tak i děda s babičkou Chovaniokovi. Pokračoval jsem 

v domácím ošetřování.  
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Po tomto nemilém příběhu přišla veselá zpráva. Strýc František 

Malíř se žení. Byl krásný zářijový den, sobota. Pokud si pamatuji, naši jeli 

autem, jen já jsem musel chodit o berlích, ale bylo fajn. 

Ve škole to dopadlo špatně. Měl jsem v celku půldruhého měsíce 

zpoždění ve školním učení, a tak jsem strašně za žáky pokulhával. Od čtvrté 

třídy už to zase šlo dobře.  

Naše babička Marie Malířová byla vysoce nábožensky založená, tak i na 

naše rodiče měla v tomto smyslu velký vliv. Samozřejmě, že jsem ve škole 

chodíval do náboženské výuky a v neděli do kostela. Také o Vánocích, 

Velikonocích, svatodušních svátcích, Božím těle a jiných církevních 

svátcích jsme se zúčastňovali pobožností. 

Dne 5. května 1932 jsem se zúčastnil I. svatého přijímání v našem 

římsko-katolickém kostele v Prostřední Suché. Byla to velká slavnost 

v kostele. Děvčata byla oblečena v bílém jako družičky a chlapci v černých 

nebo tmavých šatech. Po mši svaté a po přijímání jsme byli pozváni na faru, 

kde jsme dostali čaj a koláč. Moc rád na to vzpomínám. Bylo to prostě 

takové tajemné. 

Rok 1932 pomalu se chýlí ke konci. Již v listopadu napadlo asi tak 60 

cm sněhu a já musel šlapat ve sněhu cestičku i pro mou sestřičku Elinku, 

která byla ode mne o jeden rok mladší. Pamatuji se, že když jsem tak v tom 

sněhu šlapal, tak jsem dělal schválně různé zákruty a ona musela za mnou 

ve vyšlapaném sněhu.   

Přišly Vánoce. Byly sice skromné, ale byly. Já pořídil stromeček. 

Maminka upekla různé cukroví, které jsme pak obalovali do staniolu a 

věšeli na stromeček. Maminka vždycky i přes velkou krizi a nedostatek se 

nám dětem snažila aspoň vánoční svátky zpříjemnit. Dokonce koupila i ma-

lé skromné dárečky. Pamatuji se, že jsem jako školák dostal novou tabulku 

na psaní. Totiž za našich let se ve škole psalo na kameninovou tabulku. 

Teprve až ve třetí třídě se psalo do písánek.  

Nejkrásnější bylo, jak přišel ten vytoužený Štědrý večer. Všichni jsme 

zasedli za stůl. Na stole byl chleba, vánočka, kterou upekla zase maminka, 

koláče, čočka, fazole, prostě to, co se během roku nejvíc jedlo. To proto, 

aby toho bylo hojnost. Po večeři jsme se tak jak před večeří pomodlili a 

přešlo se ke místním zvykům. Tak například zhasínala se svíčka, a když 

kouř šel na západ, znamenalo to, že ten člověk odejde z domova na západ 

atd. 

Při večeři dostal také každý čtyři jablíčka. Když je chtěl sníst, musel jej 

rozříznout na půl. Když byla zprostřed pěkná hvězdička, znamenalo to, že 
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bude zdráv po celý čtvrtrok. A jiné různé zvyky se prováděly, které 

dnes skoro nikdo nezná. 

Po Vánocích přišel svátek svatých tří králů. To jsme chodívali, jak se 

říkávalo po třích králů. Oblékli jsme si bílé pánské košile. Já, Elinka (sestra) 

a sousedovic Malka. Ta se pomalovala černou barvou po obličeji a 

představovala mouřenína. Na hlavách jsme měli bílé papírové čepice. 

Nahoře ostříhané jako pilka a uprostřed kříž. Chodili jsme k sousedům a 

zpívali … My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám … 

přitom jsme vždycky dostali nějaký peníz nebo výslužku. Někdy se stalo, že 

přišly dvě i tři takové tříkrálovské partie a přesto všichni něco dostali, 

i když to bylo v té největší krizi a plné nezaměstnanosti. 

Tu musím poznamenat, že můj tatínek byl horníkem na Jámě, Nová 

Jáma v Lazích. Dostával měsíc i dva měsíce takzvanou „neplacenou 

dovolenou“. Z obce (MNV) dostával 10.- Kč, 2 kg mouky, čtvrt kila 

margarínu a 1 kg cukru. V této tak těžké době se dohodli s dědou a 

babičkou Chovaniokovými, že by mohli pořídit krávu. Pastvin kolem lesa je 

dost, od statkáře pana Křistka přinajmou kus pole a snad to půjde. 

Dohodnuto, ujednáno, šlo se na kravský trh do Horní Suché. Tatínek a 

babička prohlíželi, tázali se na ceny, ohmatávali, je-li hubená nebo tlustá. 

Podařilo se. Koupili kravičku bíločervenou, volala se Růžena.  

Bylo 13:15 hodin, když ji dovedli. Tak maminka celá radostná, že bude 

mléko, máslo, tvaroh a jiné produkty z mléka. 

Tatínek zavedl krávu do chléva, který již předem připravili, udělal 

Růženě křížek mezi rohama, to aby jí Bůh požehnal. Samozřejmě hned 

rozdělili práci. … Otmar bude pást dopoledne, pokud bude mít školu 

odpoledne a Elinka ta bude zase odpoledne. Sestřička měla školu vesměs 

ráno. A věřte nebo ne, že to byla opravdu velká obživa v těchto třicátých 

letech a tak velkého strádání. Bylo nám opravdu hej. 

Bylo mléko a třeba čerstvý chleba, to byla pro mne velká pochoutka. 

Nebo když se dělalo máslo, bylo podmáslí a s čerstvým chlebem, óó jej! 

Maminka dokonce upekla i koláče s tvarohem. Namazala nám chleba 

s máslem na přesnídávku do školy. Také se i mléko prodávalo. Pamatuji si 

velmi dobře, že jsem nosíval mléko paní Housírkové. Bylo to po cestě do 

školy. A ještě jsem dostával za cestu. To byly pro mne dobré časy! Zima 

jest za námi a máme rok 1933. 

Jaro bylo krásné i teplé, dá se to tak říct. Dne 27. března (1933) se 

narodil bratříček, který byl v neděli pokřtěn jménem „Jaroslav“. Měli jsme 

s Elinkou velkou radost, že nás bude víc a bude veseleji. Inu, jako děti. Den 

narození Jaroslava byl ve znamení „Skopce“ a planeta „Mars“. 
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Situace se ještě více přiostřuje. Dokonce začínají propouštět 

z práce. Maminka má strach, aby tatínek nepřisel o práci. Když nastoupil na 

šachtu, byl sice organizován v odborech v „Unii“, to byla odborová 

organizace Sociálních demokratů, ke které můj otec inklinoval. Po mém 

narození pak uznal, že je zbytečné platit příspěvky do této odborové 

organizace. To proto, že jednou požádal o podporu po mém narození a byl 

odmítnut s poznámkou, že jest příliš mladým členem. … To otce tak 

dopálilo, že skoncoval s touto organizací. Takže nakonec nebyl ani 

odborově ani politicky organizován.  

Rok 1934 není o nic lepší minulého. Já pasu krávu, někdy brzy před 

odchodem do školy. Někdy odpoledne. Otec dostává stále neplacenou 

měsíční nebo dvouměsíční dovolenou. V tom případě pracuje u zdejšího 

statkáře Andělína Chroboka jako údržbář nebo kosí louky atd. 

V loňském roce přišel v sousedním státě Německu k moci pučem Adolf 

Hitler. Narozen 20. dubna 1889 v Rakousku. Odstranil prezidenta 

Hindemburka a zmocnil se vlády v Německu. A tak se stává Německo 

fašistickým státem.  

U nás na Těšínsku protičeská propaganda šušká, že Těšínsko přijde pod 

správu Polské republiky a že Vánoce oslaví prezident Polské republiky 

Maszcycki ve Frýdku. 

Je rok 1935. Chodím stále do obecné školy a má třídní učitelka je paní 

Marie Petřeková z Ostravy. Tato paní učitelka si mě nějak oblíbila, a tak 

jsem se stal jejím sloužícím. Chodíval jsem jí pro plášť, střevíce a i pro 

obrazy k výuce do sborovny. Někdy, když měla asi službu, jsme spolu 

dělali úklid v kabinetu inventáře. Nebyla nijak hezká. Víc pihovatá a 

rezavých vlasů. Já to ale měl za čest, líbilo se mi to. Obzvlášť když jsme 

pracovali u třídění vycpaných ptáků. Všechny druhy, aspoň ty, co tam byly, 

jsem znal. 

Ve třídě jsem založil zvané „Třídní noviny“. Vypisoval jsem z denního 

tisku zajímavé zprávičky a ty psal na arch papíru a rozdával je žákům. Tito 

se někdy o ně poprali a já vydavatel novin byl potrestán tím, že jsem byl 

nechán po škole. 

Být po škole nebylo tak zlé. Paní učitelka jezdila vlakem, a tak spěchala 

k vlaku. Třeba přišla ke mně a řekla … podruhé takové hlouposti nedělej! 

… No, ale já jí na to řekl, že to nejsou hlouposti. To jsou opravdové 

zprávičky z novin. … Tak běž už domů! … Tak tedy nashledanou, paní 

učitelko. No a šel jsem domů. 

Doma mě nutili k polním prácím, zejména kopat podmítanou ornici nebo 

kopat brambory, to mě moc nebavilo, a strašně jsem to nenáviděl. Raději 
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jsem matce umyl podlahu, než abych pracoval na polních pracích. 

K polním pracím jsem měl takovou připomínku, že na to jsou koně, traktory 

a jiné polní stroje a ne, aby se člověk takhle lopotil. 

Úplné eldorádo pro mne bylo, když měl otec odpolední směnu. To jsem 

se úplně vyžil. Přišli spolužáci z kolonie a zapadli jsme do lesa. Bydleli 

jsme u lesa, někteří občané se domnívali, že je to hájovna. – Nebyla! 

V lese jsme samozřejmě hráli na válku. Měli jsme plechovky od barev. 

Otci jsem vzal pár kousků karbidu a byla válka jako čert. To se do 

plechovky udělala hřebíkem dírka dole, dovnitř se dal kousek karbidu, 

plivlo se na něj, plechovka se zazátkovala a zápalkou se připálila. To byla 

ale rána! Jak z kanónu. Jednou jsme též tak válčili a tu náhle pan vrchní 

strážmistr Klusáček na pěšině. … Tak Otomare, co to tady děláte za 

kanonádu? … No pověz? … Tak si jenom hrajeme, povídám … Hrajete? 

No a v lese? Nakonec to dobře dopadlo. Zapálil si cigaretu a zeptal se, zda 

je můj otec doma. Oni dva si vždycky něco vykládali o službě četnictva a o 

hornictví. Řekl mi jen to, abychom už přestali a neplašili zvěř. Tím také 

naše válka skončila. 

Druhým takovým koníčkem byl pro mne zeměpis. Mapy, atlasy to bylo 

pro mne. Již od třetí třídy jsem znal, kde je Španělsko, Norsko, Turecko, 

kde se nachází Afrika, Austrálie a jiné země anebo státy. Dokonce jsem si 

pořídil mapu ČSR s městy, řekami i železniční sítí. 

Pamatuji se, že jsem pořídil mapu našeho Těšínska paní učitelce 

Petřekové. Když ve třídě visela mapa Evropy a na jihu se rýsovala severní 

Afrika, svým spolužákům jsem vždycky říkal … Hele, kluci, tady v Alžíru 

bych chtěl být … Tady je Tunis … Tady by to též nebylo špatné ... nebo 

tady .. Tripolis … To by byla věc … Škoda! … 

Kdyby se jen jediná malá tužbička pro mne chtěla splnit, být v některé 

této zemi. Později za pár let se mi mé přání splnilo! 

V novém školním roce 1936/37 jsem byl zvolen ve třídě na návrh paní 

učitelky Boženy Kožuchovičové pokladníkem třídy. Dostal jsem sešit, kde 

jsem zapisoval částky peněz, které žáci ukládali, abychom na konci 

školního roku mohli jet na výlet. 

Byl jsem na moji první školní funkci velice hrdý. Žáci pilně šetřili. Já 

vzorně částky peněz zapisoval. Nakonec týdne, vždy v sobotu, jsem peníze 

předával paní učitelce. Ta mi převzetí peněz v sešitu potvrdila a sama pak 

peníze ukládala do spořitelny v Dolní Suché. Pamatuji se, že jsme z této 

třídy jeli v tom roce do Beskyd – Komorní Lhotky. Byl to pěkný tramp, šli 

jsme z Komorní Lhotky na Godulu – Ropici – Ropičku – Kotář a Prašivou. 

Tam jsme si prohlédli z rozhledny okolí, podívali se na dřevěný kostelíček a 
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šli dolů do Komorní Lhotky. Nejlépe se nám líbilo posezení v chatě na 

Ropičce. Myslím, že se jmenovala Chata Petra Bezruče. Dnes, pokud vím, 

je to podnik nějaké pražské firmy. 

V tomto školním roce jsem ve třídě míval polední hodinovou přestávku. 

Vlastně jsme měli všichni. Ti žáci, kteří to měli blízko, chodívali domů na 

oběd a pak přišli na další vyučování. 

Uvažoval jsem, jak tuto polední přestávku vyplnit. Domů jsem měl 

daleko, nebyl jsem totiž sám. Všelijak jsme se trousili po vsi kolem říčky 

Sušanky. Hráli si na vojáky. 

Konečně jsem přišel na nápad. V naší obci se již organizovalo CPO 

(Civilní protiletecká obrana). To byla organizace pro případ války, která při 

leteckých náletech měla za úkol zachraňovat občany, poskytnout první 

pomoc, pomáhat při požárech atd. 

Začal jsem také organizovat Š.P.O. (Školní protileteckou obranu). V té 

době jest situace stále víc napjatá. Náš západní a severní soused Německo 

silně zbrojí. Němci obsadili Sarské území patřící Francii. Francie se proti 

této hitlerovské akci nepostavila. 

Všichni, kteří jsme přes poledne nechodili domů, jsme se stali naší ŠPO. 

Pořídili jsme si takové papírové plynové masky, které nám měly sloužit 

jako proti plynu. Velitelem ŠPO jsem se stal já. Velel jsem asi 13 žákům. 

Dokonce jsme měli i sirénu, kterou donesl žák Josef Železník. Nejdříve 

jsme cvičili u říčky Sušanky, tam nás nikdo neviděl. Až už jsme něco 

uměli, vyrukovali jsme na tržiště před papírnictvím Max. Nováka. 

Jak začala ječet siréna asi 1 minutu … to byla bomba! … Lidé vycházeli 

z obchodů, pozastavovali se na silnici, co se vlastně děje? … Vidí, jak kluci 

pobíhají, jedni leží jako mrtví nebo ranění. Někteří poskytují jako první 

pomoc. Najednou se modře zakouřilo, a to jako měl být plyn. … Četo! 

Plyn! … Masky nasadit … velel jsem. Všichni v maskách, ale pokračuje se 

dál. Dokonce jsou znázorněná protiletecká děla. 

Najednou se objeví před papírnictvím pan vrchní strážmistr Klusáček. 

Samozřejmě, že jsme ho neviděli. Přišel mezi nás a ptá se, co že to tu 

vyvádíme za komedii. Přijdu k němu a sděluji mu, že se cvičíme v ŠPO. 

Vrchní strážmistr Klusáček se směje. Pak se rozhlédl a povídá, tu sirénu, 

to jste použili také vy? … Odpověděl jsem mu, že ano. … No a co má být? 

Ptám se pana vrchního strážmistra. No, Otmare, teď už nic. Vrchní 

strážmistr mě dobře znal z pochůzky kolem našeho domu, když se 

procházel z Dolní Suché kolem rybníků, přes les pana Chroboka kolem nás 

k restauraci U Šimalů a pak cestou přes Novou kolonii k radnici do 
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Prostřední Suché a na četnickou stanici v Dolní Suché, kde byla jejich 

služebna. 

Pan vrchní strážmistr celou tuto věc oznámil ve škole panu řídícímu 

učiteli Fr. Revendovi. Ten si mě zavolal a na celou záležitost se vyptával. 

Ptal se mě také, kdo jako mi to nařídil, nebo pověřil. Odpověděl jsem, že 

sám, abychom vyplnili polední přestávku.  

Během týdne jsme celou akci na přání pana řídícího Revendy museli 

předvésti před žáky celé školy na tržišti. Samozřejmě, že tomu přihlíželi 

i občané kolemjdoucí. Musím prozradit, že jsme měli lepší vybavení, a to 

po stránce zdravotní (brašny s červeným křížem) zapůjčené ze školy a 

dokonce nosítka. 

Za čtrnáct dní jsme byli pozváni do tělocvičny Měšťanské školy, kde 

byla soustředěná škola z Dolní Suché a předváděli jsme ŠPO. Měl jsem 

z toho velkou radost a ostatní žáci jakbysmet.  

V březnu roku 1937 se situace na Těšínsku přiostřuje. Začínají polští 

bojůvkáři, kteří pronásledují české občany. Stalo se, že v Lutyni vytřískali 

českým občanům okna. 

Mě, jako žáka už samotného, rozčilovalo už jenom to, že chléb 

v polském jazyce se řekne taky chléb. Nebo ryby - polsky - ryby - , ale 

požadovali, aby zde na Těšínsku byly dvoujazyčné nápisy. Nejen na 

obchodech, ale i na úřadech a prostě všude. 

Školní rok končící v roce 1937 v červnu vyvrcholí školními 

radovánkami se spojitostí oslav 150 let trvání České školy v Suché na 

Těšínsku. 

A tu se trochu pozastavím a pokusím se trochu popsat historii české 

školy u nás v Prostřední Suché. 

Vrátím se o několik desítek let až do Rakouska-Uherska. V té době 

kolem dnešního Havířova na katastru Prostřední Suché, Šumbarku, 

Bludovic a též vzdálenějších obcí jako Karviná, Orlová, Bohumín i jinde, 

žili občané jiných národností, jako Němci, Poláci a též hrstka Ukrajinců. Na 

katastru Prostřední Suché žila většina občanů české národnosti. Tehdejší 

úřední jazyk na Těšínsku byl německý a na místních úřadech úřednictvo 

hovořilo ponejvíce slezským nářečím. Početně silná většina občanů české 

národnosti, která zde žila, domáhala se svých práv tím, aby byla na katastru 

Prostřední Suché postavena česká škola. Psalo se do Opavy, Vídně, 

Krakova, ale marně. 

Až v roce 1785 zástupci české národnosti požádali jediného českého 

majitele panství T. Kašpárka o odprodej pozemku na postavení české školy. 

Tento majitel panství T. Kašpárek vyšel ochotně vstříc českým občanům a 
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pozemek nejenom že odprodal, ale také v roce 1786 nechal postavit 

dřevěnou jednotřídní českou školu. Tato první česká škola byla postavená 

vedle dnešního římsko-katolického kostela v Prostřední Suché. (Dnes 

Havířov-Prostřední Suchá). Říkalo se jí Kašparková česká škola. Tato pak 

byla v roce 1787 slavnostně předána veřejnosti. Historická skutečnost jest 

taková, že od té doby zde v Prostřední Suché pracovala početná silná česká 

většina. Později byla tato dřevěná Kašparková škola zbourána a na 

původním místě postavená nová zděná škola v roce 1836 zvaná obecná. 

Dnešní pamětníci, pokud ještě nějací žijí, si pamatují, že v této škole byly 

učebnice se zvláštním tiskem jako v kancionálech. O tom mně často 

vyprávěl můj otec. Sám takové učebnice měl a z nich se učil. 

Prvním českým učitelem na této nové škole obecné byl podle pamětníků 

rodák ze Suché učitel Sněgoň. 

Přílivem obyvatelstva za prací na Těšínsko přibývalo dětí i ve škole a 

dosavadní nestačila, proto se zástupci obce Pr. Suchá rozhodli postavit další 

novou školu a ta byla v roce 1896 otevřená jako obecná. Tato škola stojí 

dodnes pod římsko-katolickým kostelem na ulici „U Pošty“. Na katastru 

Dolní, Horní a Prostřední Suché se nacházely šachty, na které přicházeli 

obyvatelé za prací, a tím přibývalo i dětí ve škole. To už byla rozbitá 

monarchie rakousko-uherská a zřízená naše republika československá. 

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo postavit na katastru Dolní Suché v roce 

1923 novou národní školu českou, která se zachovala dodnes. Stojí na ulici 

„U Školy“. V roce 1926 byla opět postavená obecná česká škola poblíž 

dnešního nákladního nádraží ČSD v Prostřední Suché, bohužel ta byla 

vlivem poddolování zbouraná a na tomto místě vzniklo jen vodní jezero. 

V tomtéž roce byla postavená měšťanská škola česká vedle již dříve 

postavené obecné školy v roce 1896, mezi dnešními ulicemi „U Pošty a 

Vodní“. Tyto dvě školy se zachovaly dodnes.  

Na místě, kde původně stála první Kašparková česká škola, byl v roce 

1937 u příležitosti 150 let trvání české školy v Suché na Těšínsku odhalen 

památný kámen. Při slavnostním odhalení památného kamene dne 29. 6. 

1937 byly uspořádány dětské radovánky za účasti všech organizací jako 

Sokola, Skautů, Hasičů, Červeného kříže, Školské matice a jiných. 

Nechyběl ani vojenský útvar 8. pěšího pluku z Místku se svou vojenskou 

hudbou a se svým vojenským vystoupením. Tato slavnost se konala na 

fotbalovém stadiónu AFK Suchá a celá slavnost byla přenosem vysílána do 

státního československého rozhlasu. (Fotbalové hřiště AFK-Suchá se 

nacházelo na místě dnešního kaliště dolů Dukla – rybníková oblast). 
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Jako kluk si pamatuji, že to byla tehdy největší událost, jak po 

stránce národní, tak i po stránce politické. Tehdy se už vyhrocovaly 

politické tlaky ze všech stran. Zde na Těšínsku vyvíjeli svou propagandu 

Poláci a kousek za Ostravou Němci – henlajnovci.  

Na této slavnosti vystoupil jako slavnostní řečník učitel, pan Albín 

Sušlik, který mimo jiného ve svém projevu řekl. … Nikdo ať si nedělá 

nároky na země české! Půda na Těšínsku je a bude česká! … Zaburácelo to 

stadionem … Hurááá! Ať žije republika. … Nedáme ani píď země české na 

Těšínsku Polákům, ani ne Němcům!! … Těšínsko je naše české!! Ozvalo se 

stadionem … hurááá! Po slavnostním projevu vystoupili ještě starosta obce 

Dolní Suché pan Ing. Piprek za sociálně demokratickou stranu. Po jeho 

projevu byly hrány Československé hymny. Pak pokračoval program. 

K tomu ještě doplním, že když nastaly osudové chvíle naší republiky a 

10. října obsadila fašistická Bekovská polská armáda část Těšínska, tudíž 

i katastr dnešního Havířova až po řeku Lučinu, byl památný kámen 

z příkazu polského starosty pana Vítaly násilně odtažen a postaven před 

Obecní úřad (tehdy urzad gminny) v Dolní Suché, kde stál bezvýznamně.  

Teprve po osvobození naší republiky byl tento kámen dnem 11. srpna 

1946 znovu slavnostně odhalen a postaven na původním místě. 

Zde se ještě zastavím a zmíním se o historické události, kterou já se 

nepamatuji, ale znám ji z vyprávění svých rodičů. 

Jedná se o stavbu trati „Ostr. Kunčice nad Ostr. – Prostřední Suchá – 

Těšín“. Stavba trati Ostr. Kunčice nad Ostr. – Č. Těšín byla zahájena v roce 

1910. První etapa její byla Ostr. Kunčice nad Ostr. – Prostřední Suchá 

dokončena 15. listopadu 1911. Šumbark byl jen zastávkou o jedné budově a 

jednom strážním domku, kde bydlel pan Emil Kostka se svou ženou, která 

prodávala jízdenky až do roku 1915. První etapa provozu, kde též projel 

první vlak v této trase, bylo 25. prosince 1911. V té době byl na Šumbarku 

starostou obce pan Jan Balon. Druhá etapa této etapové stavby Prostř. 

Suchá – Těšín byla zahájená v prvních měsících I. světové války v roce 

1914. Dnem 1. září 1914 byl zahájen celkový přímý provoz na trati Ostrava 

– Kunčice nad Ostr. – Suchá – Č. Těšín. Toliko informací naší již hlavní 

trati Košice – Č. Těšín – Havířov – Kunčice – Praha. 

Byly zde opět očekávané, a jak se říká dětmi vytoužené, prázdniny. 

Školáci se připravovali někde ke svým příbuzným, aby změnili prostředí. Já 

se připravoval k statkářovi Chrobokovi vodit koně v řepě na poli. 

Celé prázdniny jsem u Chroboka pracoval, nebyla to špatná práce, 

celkem se mi líbila. Kůň byl poslušný, mírný a pacholek starší pán, 

jmenoval se Buštík Adolf. Byl to invalida z I. světové války, kde ztratil levé 
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oko. Nosil přes něj pásku. A mě připadal jako pirát. Byl to moc fajn 

člověk. Svačina byla také dobrá. Dostali jsme chleba s máslem a tvaroh, 

toho si mohl vzít, kolik chtěl. Oběd byl v kuchyni, ale já jedl s manžely 

Chrobokovými v jídelně. Mě to ale hrozně mrzelo. To proto, aby se pan 

Buštík na mne nehněval. Ale ten se nikdy nehněval, věděl, že Chrobok zná 

mé rodiče velmi dobře, ale jen se někdy otázal, co jsme jako měli k obědu. 

Když jsem mu ale řekl, co jsme jedli, pokynul hlavou a řekl, no jo stejné co 

my jsme měli. Pokud jako kluk jsem mohl posoudit stravu, tak byla stejná, 

jenže chasa jedla v kuchyni a Chrobokovi v jídelně. Po obědě bylo dvě 

hodiny volna, pokud nebyly žniva. To jsme zalezli s Buštíkem do 

kolesovny (kočárkárny), natáhli se do kočáru a pěkně si dávali dvacet. Ve 

dvě hodiny jsme zase zapřáhli. Největší radost jsem měl, když jsem dostal 

výplatu a mohl ji odevzdat rodičům. 

 

Neděli jsme trávili obvykle doma jako rodiče a někdy přišla Drahuška 

Tomášková, a tak jsme si vykládali nebo hráli nějakou hru. Byli jsme jenom 

tři. Já, sestra Elinka a Drahuška. Někdy přijel na prázdniny vnuk od 

sousedovic Sikorů Mirek, tak jsme byli čtyři. Byly to chvíle pěkné, trávené 

u lesa. Rád na ně vzpomínám. 

Drahuše se stala nakonec takovou mou školní láskou. Také rodičové 

besedovali se Sikorovými. A když jsem si pořídil gramofon, tak se sedělo 

pod kaštanem a vyhrávalo. Byly to opravdu strávené dny klidu a pokoje.  

Vstupuji do dalšího roku školního, a to rok 1937/38. Pro mne již rokem 

posledním. Dávno minuly chvíle na obecné škole, ale škola měšťanská 

vyžaduje něco víc. 

 Mým novým třídním se stává učitel J. Šubrt, jinak poručík letectva. Proto 

jsem jej strašně obdivoval. Učitel Teček Fr. jinak také letecký pozorovatel, 

nás bude mít na matiku. Takže mě budou učit samí vojáci, a to se mi líbí. 

Jako každý rok, tak i letos se bude volit třídní výbor. Ve třídě jest přítomen 

pan učitel třídní Šubrt. Jsme školou přespolní, to znamená, že do naší školy 

chodí žáci ze Šenova, Šumbarku i z Bludovic. Ve třídě začal boj. Přespolní 

žáci chtěli mít svého starostu třídy a my Sušané také svého. 

 Začala úplná volební agitace. Tak například Sušané psali letáčky: Kdo 

chce Suchou milovati, ten za starostu MALÍŘE musí voliti … Šenováci 

zase … kdo chce spolupráci, volí Šenováky atd. 

Přišel den voleb, bylo to úterý. Přítomen třídní Šubrt. Volby byly tajné. 

Kandidátky se vhazovaly do krabice od bot, která byla zapečetěná. 

Kandidátka byla předtištěná cyklostylem a my jsme měli jen doplnit jména 

na tu či onu funkci Například: 
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 Starosta:……   Pokladník:…… 

 I.Náměstek:……  Ref. čer. kř:……  

 II.Náměstek:……  Knihovník:…… 

 Jednatel:……   Šatnář:…… 

Volební komise sčítávala hlasy. Malíř jeden hlas, Šimšálek jeden, Kroček 

jeden atd. Výsledek voleb byla takový, že: Malíř 15 hlasů, Šimšálek 

8 hlasů, Kroček (Šenov) 8 hlasů z celkových 31 voličů. Funkce byly pak 

obsazeny: Starosta Malíř, I. Náměstek Kroček (Šenov), II. Náměstek byl 

navržen mimo volbu učitelem Šubrtem Zajíček. Jednatelem Šimšálek atd. 

Celou věc jsem bral docela vážně. Rodiče mi museli koupit novou bundu a 

dokonce jsem začal chodit v kravatce. Řekl jsem si, když jsem starosta, tak 

budu chodit jako starosta.  

I na Měšťanské škole jsme byli neřádi, tak například když jsme věděli, 

že přespolní žáci půjdou na zastávku vlaku do Dolní Suché, tak jsme je 

předběhli podél říčky Sušanky a most, kterým se měli dostat na druhou 

stranu, jsme jim zatarasili trním a suchými větvemi a navíc v houští obsadili 

celý prostor. Přední hlídky hlásily, že se blíží, byli jsme v bojové 

pohotovosti. Naše zbraně byly praky. Šenováci přišli k mostu a my na ně 

zaútočili. Samozřejmě se dali na ústup a vlak již do Šenova nechytili. My 

měli radost a oni vztek. 

Druhý den ráno dostává třídní učitel hlášku, že jsme jim znemožnili 

cestu na vlak a já byl vůdcem celé této lotroviny. Třídní si mě zavolal a jak 

že to bylo? Přistoupil jsem až ke stolu třídního učitele a povídám: „Pane 

učiteli, podívejte se, co nevidět půjdeme na vojnu, a tak jsme se trochu 

v tom procvičili.“ Třídní kroutí hlavou a nakonec řekl: Ubránili jste se, 

Malíři? ... Nejen ubránili, ale i průchod mostu jsme ubránili. ... Tak to bylo 

vojensky správné, ale příště to vašim kolegům nedělejte. A již se tak 

nestalo! 

Po vyučování jsem doma pásl krávu. Často jsem si při tom zpíval, aby 

prý se lepší pásla. Můj zpěv jak uslyšela sousedovic Drahuše, hned 

přiletěla, lépe řečeno přiběhla ke mně, aby mi nebylo smutno. Říkala mi, že 

když zpívám, že se to líbí i její mamince, ale že jí zakazuje ke mně chodit. 

A proč, jsem se otázal. No, víš, maminka vždycky říká, že vy jako nic 

nemáte a že my máme pole a chalupu. To se mě strašně dotklo, i když jsem 

byl jenom kluk. Já měl ale Drahuši rád. Byla to taková fajn holka, 

dobrosrdečná, žádná fajnovka. Tak jsem jí nakonec řekl, ať za mnou prostě 

nechodí. Vždyť já tě mám také ráda. Tatínek neříká nic, jenom maminka 

má takové průpovídky, řekla. Když jsem ukončil pastvu, Drahuše odešla. 

Ráno do školy to jsme chodívali spolu. Jaksi nám to vyšlo, že u Nové 
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kolonie jsme se vždycky sešli a pak šli spolu do školy. Také ve škole 

jsme o přestávce, jak se chodilo po chodbě ve dvojicích, chodívali spolu. 

Spolužáci mi pak začali povídat, že jsme milenci. … 

Tak jak se situace měnila, měnila se i situace s naší republikou. 

Prezident osvoboditel Dr. Tomáš Garyk Masaryk, který byl v čele naší 

republiky od října 1918. Dr. Tomáš Garyk Masaryk, který vedl boj 

v zahraničí za rozbití Rakousko-Uherské monarchie, a tak přispěl 

k osvobození československého státu. Společný to dům Čechů a Slováků. 

Tento vynikající státník profesor a Dr. byl jednomyslně zvolen za 

prezidenta republiky československé. 

Tatíček Masaryk, jak jsme mu říkali, náhle onemocněl. Později se 

vzdává svého prezidentského úřadu. Na svou funkci doporučuje svého 

spolubojovníka z prvního odboje Dr. Edvarda Beneše. Též jako svého 

študenta na vysoké škole.  

Dr. Edvard Beneš, toho času ve vládní funkci jako ministr zahraničních 

věcí, jest rovněž zvolen jednomyslně na funkci prezidenta republiky.  

Dr. T. G. Masaryk dne 14. září 1937 zemřel. Celá naše republika padla 

do hlubokého smutku. Nebylo člověka, pokud si pamatuji, aby nespustil 

z oka slzu. My jako školáci nosili jsme černou pásku na klopách kabátu.  

Masaryk, to byl velký demokrat a dovedl veškeré spory diplomatickou 

cestou urovnat. Sám vždycky říkal: „Je dobré být demokratem, ale ne příliš 

horlivým!“ 

Na měšťanské škole se dne 7. března koná posmrtná vzpomínka 

narozenin T. G. Masaryka. Celá škola se schází v tělocvičně, kde se koná 

smuteční tryzna. Po smuteční vzpomínce pokračuje celoškolní konference, 

kde se čtou zápisy starostů tříd celé školy. Jako starosta třídy jsem také 

vystoupil a četl jsem náš třídní zápis. Myslel jsem, že dostanu trému, ale nic 

takového se nedostavilo. Po přečtení mi pak Drahuše povídala, že mi to 

moc slušelo. Samozřejmě jsem byl na to hrdý. 

Hitler a hitlerovci se na jaro v roce 1936 dobře připravili. Vystoupili ze 

společnosti národů v Ženevě. Kontrola spojenců se vymkla z rukou, a tak si 

Němci plánovali akci za akcí.  

Hitler obsadil 7. března 1936 demilitarizované pásmo Porýní (Sarsko a 

Lotrinsko), čekali jsme, co udělají Spojenci. Nestalo se nic, omezili se jen 

na protestní notu. V té době se Hitler přiznal svým důvěrníkům, že od toho 

dne 7. března prožil v napětí nejhorších 48 hodin. 

1. května učinil lid mohutnou manifestaci na obranu republiky, učiní 

z „1. května manifestační den demokraticko-republikánského významu“. 

Byla provolávána hesla „za nezávislost republiky, za svobodu a blaho 
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lidu!“. Snad největší společná manifestace socialistických stran se 

konala na Václavském náměstí v Praze, byla zahájena v půl jedenácté 

dopoledne. České slovo odhadlo, že se jí zúčastnilo 120 000 lidí.  

 

KVĚTNOVÁ MOBILIZACE 
 

Dne 20. května 1938 přešli nacističtí mocipáni třetí říše k otevřenému 

útoku. Německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop si pozval 

československého vyslance v Berlíně Vojtěcha Mastného a zahrnul ho 

výmysly a pomluvami o situaci v československém pohraničí. Pohrozil mu, 

že v případě protiněmeckých provokací zasáhne německá armáda rychlostí 

blesku. V odpovědi na tento projev se rada politických ministrů rozhodla 

téhož dne odpoledne přistoupit k částečné mobilizaci a posílit armádu tak, 

aby mohla čelit německým jednotkám, jež se soustřeďovaly kolem 

československých hranic. 

Příštího dne v sobotu 21. května 1938 nastoupilo na hranice a do 

pohraničních pevností několik tisíc záložníků. Nastupovali ukázněně a 

přesvědčivě demonstrovali odhodlání československého lidu bránit 

ohroženou vlast. Armáda pevně kontrolovala situaci v celém pohraničí a 

henleinovské úderky se nezmohly na žádnou větší akci. Lid uvítal 

rozhodnutí vlády s nadšením: věřil, že vláda je připravená republiku bránit 

a ubránit. Fašisté po obou stranách hranic, v říši i v páté koloně uvnitř 

republiky byli nuceni dočasně ustoupit.  

Vzpomínám si na tuto dobu, když ve třídě po zvonění žádny učitel do 

třídy nevstoupil, nevěděli jsme, co se děje. Po 10. hodině dopoledne se 

přišel rozloučit náš třídní učitel Šubrt a hned na to učitel matematiky Reček. 

Řekli nám, hoši, vlast nás potřebuje, takže se nakrátko rozloučíme. A odešli 

ze třídy. Za pár minut jsme je viděli, jak odcházejí ze školy. To byl 21. 

květen … tajná mobilizace. 

Když jsem přišel domů, nad celým tímto případem jsem uvažoval. Co 

když přijde zítra válka nebo nějaká krvavá revoluce. Co se bude všechno 

dít? Nebude to již ta idyla domova, jaká vždy byla. Vzpomínám si, jak třeba 

v zimě venku mrzlo, až praštělo, někdy až 31 až 36 stupňů mrazu. Metelice 

jako hrom, sněhu až 90 cm, někdy i metr. Ještě když jsem chodil tak do 

čtvrté třídy obecné školy, musel nám jít tatínek naproti, co bylo tolik sněhu. 

Vzpomínám, když byly takové metelice a mrzlo, měli jsme doma taková 

ocelová kamna, říkalo se jim „Vincek“. Do těchto kamínek se naložila 

dřívka, pak silnější polínka a na povrch uhlí a za chvíli byla tato kamínka 

nebo „Vincek“ rozžhavená, div že se neroztavila. I roury byly červené a 
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v pokoji pěkně útulně teplo. To vždycky přišli sousedi Pavel Sikora se 

svou ženou a otec s matkou všichni dohromady vzpomínali anebo vykládali 

o různých příhodách a já to rád poslouchal. Byla to taková zvláštní idyla.  

Vzpomínám si na takovou černou hodinku doma s našimi sousedy 

Sikorovými, že otec, který pracoval jako horník na šachtě Nová Jáma 

v Lazích, a soused, to byl už hornický důchodce, pořád jenom těžili a 

fedrovali uhlí. Maminka s paní Sikorovou zase jenom povídaly o stra-

šidlech, bouřkách a zázracích. Mě toto všechno zajímalo. Bylo to moc 

pěkné. V kamnech pěkně praskalo, světlo nesvítilo, šetřilo se petrolejem, 

jenom co z kamen problikávala světélka a venku chumelenice. To byly 

krásné večerní zimní pohody. To by bylo právě všechno ztraceno, kdyby 

přišla válka. Měl jsem vztek na Německo. Také si ještě vzpomínám, jak 

jsem jel jako devítiletý kluk do „Kločovské ozdravovny“. Byla to akce 

z hornické Bratrské pokladny. Klokočov u Vítkova, bylo to v roce 1932. 

Poprvé jsem jel ve zvláštním vlaku s Přívozkého nádraží ČSD, bylo nás tak 

na čtyři sta kluků. Bylo veselo, zpívalo se. Někteří kluci měli i kytary, ústní 

harmoniky, tak jsme to měli za kapelu. Připadalo mi to, jako bych odjížděl 

na vojnu. V ozdravovně v Klokočově jsem stanul poprvé před mikrofonem 

a zpíval písničku „Dokolečka dokola, oči se mně točí“ … v doprovodu 

dvou ústních harmonik a kytary. Venku bylo deštivé počasí, tak celý oddíl 

ozdravovny se soustředil v herně, kde byl uspořádán takový improvizovaný 

program. Také se mně to hrozně líbilo. 

Další krásnou vzpomínku mám na církevní zážitek. A to na biřmování 

v našem kostelíčku v Prostřední Suché. Svatého biřmování jsem se 

zúčastnil spolu se svou sestrou Elinkou, a to bylo v září 1938. Každý, který 

šel k biřmování, musel míti svého kmotra. Já jsem požádal pana Andělína 

Chroboka, statkáře, který byl naším sousedem a sám byl také u svatého 

biřmování. Kmotrovství přijal. Elinka moje sestra, požádala o kmotrovství 

babičku Marii Malířovou, která rovněž byla u sv. biřmování a byla 

katolička. V to září roku 1938 byla to neděle a byl krásný podzimní a teplý 

den. Kostel v Prostřední Suché byl slavnostně vyzdoben a byl očekáván 

arcibiskup pan von Bertram z Dieceze Breslau. Biřmovanci se svými 

kmotry jsme stáli u oltáře. Nejdříve byla slavnostní mše svatá, a pak se 

přikročilo ke svatému biřmování. Po dvojicích se přistupovalo 

k biřmovacímu pomazání, které uděloval pan arcibiskup Bertram. Po 

obřadu jsme byli pozvaní na faru, kde bylo připraveno pohoštění - koláče a 

čaj. Při této příležitosti nám vydal náš pan katecheta R. Pavlík obrázek 

s panem arc. Bis. Bertramem na památku. S fary jsme šli já a pan statkář 

Andělín Chrobok domů. Byl jsem pozván k nim na oběd. Pamatuji se, že 
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jsem se velice styděl jít na oběd k takovým pánům. Oběd byl velmi 

dobrý a chutný, i když si dnes už ani nepamatuji, co všechno bylo, ale bylo 

toho hodně. Po obědě přišel na řadu dort a čaj. Potom ještě cukroví a pohár. 

Já už bych nejraději vystřelil, ale nešlo to. Teď přišlo to, co jsem vůbec 

nečekal. Chrobok řekl, Otmare, každý, který se zúčastní svatého biřmování, 

má dostat od svého kmotra takovou upomínkovou památku. Já Ti předávám 

takovou malou pozornost, aby Ti to připomínalo, že jsi byl u svatého 

biřmování. Pak povstal a předal mi krásné švýcarské kapesní hodinky 

„Rozkop“ s přívěsem do kapsy. V první moment jsem opravdu nevěděl co 

říct, dokonce mi zaslzely oči, ale pak jsem se napřímil a pravil, pane 

Chrobok, já vám ani nevím, jak vám mám poděkovat za tak vzácný dárek. 

Tak vám aspoň srdečný pán Bůh zaplať. Poté mi podal ruku a ještě dodal, 

abych byl vždycky tak učenlivý jak doposud a choval se stále tak jak 

dodnes. Nezapomeň, Otmare, na to, že jsi vždycky katolík. Také paní 

Chroboková, velmi zbožná paní, mi také podala ruku a řekla, abych nikdy 

nezapomínal na Pána Boha. Ještě jsme nějaký čas vykládali o situaci. 

Neboť v té době se situace na hranicích, zejména s Německem, velmi 

přiostřovala … 

Když jsem přišel domů, sestra Elinka byla už také od své kmotry doma. 

Všem doma jsem vyprávěl, jak jsem byl u pana Chroboka pohoštěn a jaký 

pěkný dárek jsem dostal. Elinka byla zase pozvána k babičce, ale 

nepamatuji se již, zda byla také na obědě. Vím jen to, že dostala náramkové 

dámské hodinky. 

Tak to jsou ta pěkná dětská léta, na která mockrát vzpomínám. Kéž by 

byla stále tak pěkná! 

 

Ohrožení naší republiky  
 

Vyhlášení částečné mobilizace v Československu 21. května 1938 bylo 

v tehdejší Evropě prvním aktem síly, s nimiž se fašističtí agresoři při 

realizování svých plánů setkali. Na mezinárodním fóru se zablýsklo na lepší 

časy: zdálo se, že by se mohla vytvořit účinná bariéra proti rozpínavost 

útočných států. Sotva však byla květnová krize překonána, nutili západní 

spojenci československou vládu, aby demobilizovala a vstoupila znovu 

v jednání s nacistickými představiteli sudetských Němců. Začátkem června 

1938 pak oficiálně prezentovali Henleinovy požadavky, které tlumočil za 

své návštěvy v Londýně jako umírněné, jako vhodný podklad k jednání.  

Adolf Hitler se mezitím definitivně rozhodl vypořádat s Českoslo-

venskem vojenskou akcí. Ve své řeči k prominentním činitelům NSDAP a 
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státu z 28. května 1938 mluvil již o tom, že do dvou měsíců vystoupí 

proti Československu brannou silou. Dva dny poté doplnil Keitelovu 

směrnici pro operaci „Grun“ tezi, že je rozhodnut v nejbližší budoucnosti 

zlikvidovat integritu a suverenitu československého státu. 

 

Svědectví z pohraničí 
 

Mobilizace byla svědectvím a velkou nadějí pro všechny vlastence a so-

ciální demokraty německé národnosti i v pohraničí. Její průběh na 

Jablonecku nad Jizerou. 

Byla to rušná, napínavá noc. Přesun vojenských vozidel a zbraní do 

Jičína, Mladé Boleslavi a Josefova byl nepřetržitý, bez poruch a závad. Vše 

šlo přesně, s rozvahou, klidem, nadšením, s cílem rozhodné obrany země 

před fašistickým útočníkem… Vojáci byli velmi upřímně a nadšeně vítáni 

vlastenci, kteří jim nabízeli obětavě svoji pomoc. Poráželi stromy a dělali 

záseky na cestách, které byly na obranu proti proniknutí nepřítele uzavřeny. 

Tak rozhodný odpor Hitler ani naši henleinovci nečekali. Bílé henleinovské 

punčochy, ordnerské uniformy a dokonce ani dirndly německých žen a 

dívek nebyly vůbec vidět. Pokus opakovat vpád do Rakouska se Hitlerovi 

nezdařil. Každý pochopil, že rozhodnost je to jediné, co platí na 

hitlerovskou politiku i na henleinovce. … 

Celá akce nebyla československou vládou dovedena do všech důsledků. 

Henleinova SdP pak i nadále útočila proti republice, zvláště poté, když 

dosáhla velkých zisků v obecních volbách 29. května. Byli to hlavně 

sokolové a vlastenci, kdo v pohraničí důsledně odhaloval úklady o bezpeč-

nost státu a navrhoval přijmout energetická opatření k zachování klidu, 

pořádku a bezpečnost hranic. 

V červenci 1938 převzali komunisté v Jablonci nad Jizerou vedení 

národní gardy, organizaci přebudovali a posílili. Dosáhla 150 mužů, 

vedoucím byl Macháčka, jeho zástupcem Pavel Metelka. Tehdy se 

komunisté opravdu postavili za jednotu národa a potvrdili tak, že chtějí být 

nejodhodlanější silou obrany republiky.  

 

Výsledky obecních voleb 
 

Jedním z vnitřních faktorů, který spoluurčoval politické pozadí 

květnových událostí, byla příprava a průběh voleb do místních 

zastupitelstev. Situace pro volby nebyla v pohraničních oblastech vhodná. 

Agrárníci termíny voleb však prosadili (premiér Milan Hodža přislíbil jejich 

konání už v listopadu 1937). Občané spatřovali v přípravě voleb, které pak 
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proběhly ve dnech 22., 29. května a 12. června 1938, vážné střetnutí 

mezi silami demokracie a fašismu. Ve vnitrozemí považovali za hlavní 

odpůrce další existence a úspěšného rozvoje republiky především agrární 

reakční poražence, stejně jako Národní sjednocení, živnostenskou stranu, 

Národní ligu a podobně.  

Hesla v předvolební kampani zněla: „Za nezávislost a jednotu republiky, 

za mír, za lepší život obyvatelstva“. 

Henleinovci šířili v pohraničí neklid. Ve volbách pak skutečně získali 

velkou většinu hlasů, i když jejich vítězství nebylo zejména ve smíšených 

okresech tak totální, jak hlásili. SdP obsadila 4 505 míst v zastupitelských 

orgánech, zatímco komunisté, němečtí sociální demokraté a české strany 

získaly 1 525 mandátů.  

Naproti tomu v českých oblastech došlo podle hodnocení volebních 

komisí z 18. června 1938 k přesunu doleva. Z voleb vyšly celkově posíleny 

dělnické strany, ztratila česká reakce. K prudkému vzestupu hlasů pro 

Stranu Národně socialistickou došlo v Praze. Komunisty volilo hodně přes 

90 000 Pražanů, došlo tak ke vzrůstu o 30 % hlasů. V padesáti větších 

průmyslových českých městech, kde se volilo až 12. června, posílila KSČ 

svoje pozice o 20 %. 

Vcelku ovšem ještě nebyla tvář agrárnických kapitalistů plně odhalena. 

Protože agrární strana byla nejsilnější složkou vládní koalice, ztotožňovali 

ještě mnozí voliči protifašistická gesta vlády mylně s politikou této strany. 

Politickou situaci v Československu v létě 1938 charakterizoval i nadále 

velký rozmach politické aktivity lidových vrstev, aktiv, provázené 

odhodláním republiky bránit a ubránit. Zatímco se čs. vláda vrátila ke staré 

taktice vyjednávání a ustupování, mobilizovali komunisté všechny své 

stoupence, všechny vlastence a demokraty mj. pod heslem: „Setrvat na linii 

21. května!“. 

A tak lid očekával příští události. Já už do školy nechodil. Otec mi 

vyjednal, že se půjdu učit za automechanika do Ostravy k firmě Kempny. 

Byla to velká dílna v Ostravě-Přívoze na Cihelní ulici. Bylo ujednáno, že 

nastoupím 1. prosince 1938. 

Doma jsem zatím pomáhal u A. Chroboka při sušení sena, později u žní. 

Někdy také vodění koně při obsypávání řepy. 

Na lesní pěšině jsme se stále ještě scházeli s Drahuškou Tomáškovou, 

Aničkou Sikorovou. Přišla i moje sestřička Elinka a tak jsme hráli různé 

hry, také stále ještě přicházel i pan Lapiš, který vždycky měl nějaký 

bonbón, který nám pak vždycky dal. Byly to moje poslední prázdniny. 

Velice na ně rád vzpomínám. Tehdy přišel k Sikorům i Mirek Sikora – byl 
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jejich vnuk (též měl 14 let) a bydlel v Ostravě – Přívoze. Jeho otec 

Pavel Sikora byl železničářem na hradle v Ostravě na hlavním nádraží. 

Drahuška se mi začala docela líbit. Chodívali jsme spolu lesem a 

společně si vykládali o škole, jak se jí daří a já už jsem skončil a půjdu do 

učení. 

Jednou též tak sedíme na dece na našem obvyklém paloučku a 

vykládáme, co budeme dělat, bude-li válka. … Tu se najednou objeví její 

otec. Neřekl nám skoro nic jen to: „No, Drahuško, na to randění máš ještě 

času dost!“ To bylo vše. Doma jí pak maminka domlouvala, že to nesmí, 

vysedávat se mnou. To mně pak řekla, když přišla ke mně, jak jsem pásl 

krávu. Nevím, proč se jí to nelíbí, Otmare, že s tebou mluvím. 

A tak čas plynul, zde, v tomto našem hornickém kraji. Otec začal 

pracovat každý den. Pracovalo se po celý týden. Začalo se zbrojit. Šachty se 

rozjížděly naplno. 

Atmosféra léta 1938 v Československu připomínala ticho, či spíše dusno 

před bouří. Navenek zde plynul ještě život v zaběhnutých kolejích 

„normálně“ – jako v předchozích letech. Lidé odjížděli na dovolenou, 

tradiční letoviska se zaplnila prázdninovými hosty, v Karlových Varech, 

Mariánských Lázních i Piešťanech vrcholila lázeňská sezóna. I když 

vzrušení a napětí, provázející březnový anšlus Rakouska, či květnovou 

částečnou mobilizaci československé armády poněkud opadlo a sebevědomí 

vlastenecké a demokratické veřejnosti bylo trochu posíleno jeho 

manifestačním X. všesokolským sletem, nad Československem i nad 

Evropou houstly zlověstné mraky. V českém pohraničí doutnala nenávist 

většiny německého obyvatelstva, živená Henlainovou stranou s jejíž 

pomocí se chystalo hitlerovské Německo zlikvidovat poslední 

demokratický stát ve střední Evropě. Ve Velké Británii i ve Francii se stále 

výrazněji prosazovaly politické kruhy, usilující o dohodu s Hitlerem, i za 

cenu obětování spojenecké země a významné strategické pozice v srdci 

Evropy. Začátkem srpna přijela do Československa anglická mise v čele 

s lordem Runcimanem, jež měla sehrát roli nezávislého prostředníka mezi 

čs. vládou a sudetskými Němci. Fakticky se však dostala do vleku 

henleinovců a v mnohém se stala nástrojem jejich vydírání. 

V téže době odjížděl z Prahy do Paříže národně demokratický politik a 

publicista dr. Vlastimil Klíma, jeden z mluvčích opoziční skupiny poslanců 

čs. vládních stran, jež se na jaře 1938 zformovala na půdě Národního 

shromáždění proti kapitulantské a defaitické politice vlády a postupně 

navázala spolupráci s komunistickými poslanci, vrcholící pak společným 

postupem v zářijových dnech osmatřicátého roku. Dr. Klíma na sebe 
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upozornil krátce po květnové mobilizaci trestním oznámením, které 

podal na Kondrada Henleina pro zločin velezrady, a které ovšem nebylo na 

zásah vládních kruhů vůbec projednáno. Nyní odjížděl do Francie, aby zde 

sondoval stanoviska představitelů různých politických stran a kruhů 

k nazrávajícímu čs. Německému konfliktu a možnostem jeho řešení. Pro 

podobnou misi měl ty nejlepší předpoklady: ovládal perfektně 

francouzštinu a znal dobře francouzské prostředí, neboť v Paříži začátkem 

dvacátých let studoval a později se sem takřka každoročně vracel, přičemž 

zde navázal řadu osobních přátelství a politických kontaktů. Jeho cesta měla 

ovšem neoficielní, prakticky soukromý charakter: Dr. Klíma totiž nechtěl 

v žádném případě vystupovat jako emisar československé vlády, od jejichž 

politické linie si zachovával kritický odstup. Proto také odmítl nabídku 

ministerského předsedy Dr. Hodži na financování své cesty vládou. Slíbil 

mu však, že ho o všech rozhovorech bude po návratu do Prahy informovat. 

Ve Francii pobyl dr. Klíma šest týdnů. Za tu dobu absolvoval velké 

množství setkání a debat jak se svými přáteli v novinářských a politických 

kruzích, tak s významnými politickými osobnostmi a oficiálními činiteli 

francouzské republiky. Jeho dojmy byly smíšené: na jedné straně se setkal 

s projevy sympatií pro Československo a upřímným odhodláním dostát 

spojeneckým závazkům. Na druhé straně však se sílícími obavami z války a 

snahami vyhnout se jí za každou cenu, s chladným přijetím, rezervovanými 

postoji i důsledky působení německé propagandy.  

Setkal se také se starým přítelem, novinářem a poslancem Henrim de 

Kérillisem. Tento člověk byl bojovníkem a obhájcem československo-

francouzského spojenectví a při každé příležitosti dokazoval, že na 

zachování „východních spojenectví“ /“alliiances orientales“/ Francie 

s Československem, SSSR, Rumunskem a Polskem závisí i její 

velmocenské postavení v Evropě. V roce 1936 navštívil Československo a 

zevrubně se seznámil s jeho vnitřními problémy. Zahájil velkou kampaň 

v tisku ve prospěch ČSR a odhaluje skutečný smysl Hitlerovy a Henleinovy 

politiky, vývoji situace v ČSR, a takřka každý den věnuje komentář ve 

svém listě, dr. Klímovi si stěžuje na nedostatek včasných zpráv, které 

z Československa dostává. Po Mnichovu vystoupil Kérillis ve 

francouzském parlamentě s těžkými obviněními na adresu Daladiera a 

Bonneta a spolu s komunisty hlasoval proti vládě. 

Dr. Vlastimil Klíma se vrátil do Prahy v polovině září 1938. O obsahu 

svých rozhovorů podal hned po příjezdu obsáhlou písemnou zprávu 

prezidentu republiky, předsedovi vlády a ministru zahraničních věcí. 

Referoval ovšem i svým politickým přátelům, s nimiž v následujících dnech 
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stanul ve Výboru na obranu republiky a 22. září na balkóně 

parlamentu při památné manifestaci. Události měly rychlý spád. Nakonec 

došlo na slova Louise Marina a z podnětu Mussoliniho se sešla v Mnichově 

konference velmocí, která vynesla nad Československem fakticky smrtelný 

ortel.  

Československý prezident i vláda mnichovský diktát přijali, a tak vlastně 

propustili svého francouzského spojence – byť pod jeho nátlakem – ze 

závazku. 

A zatímco naivní davy v Paříži vítaly Daladiera jako „mírotvorce“, 

prozíraví politikové tušili, že tragédie Československa je počátkem 

tragédie, která si vyžádá milióny obětí. Od Mnichova vedla cesta i k potup-

né kapitulaci Francie v červnu 1940. 

Situace se u nás v republice den ze dne zhoršuje. Uvažuji, co udělám, 

bude-li válka. Vzpomněl jsem si na školu – třetí třídu. Učil mě tehdy učitel 

Sušlík. Jako kluk jsem dostal od dědy Chovanioka takovou špuntovou 

pistoli. Říkalo se tomu špuntovka. Zepředu do hlavně se vsunul špunt se 

střelným prachem, uvnitř hlavně byl vedený kolíček od kohoutku, a ten při 

spuštění kohoutku narazil na střelný prach a byla rána jako z revolveru. 

Jednou jsem to přinesl do školy a ukázal se klukům, co mám. Vystoupil 

jsem na stupínek ve třídě a na celou třídu vystřelil. Ve třídě se ozvalo 

mohutné hurá, až přišel náš učitel. Ptá se celé třídy, co to tu byla za rána. … 

klid … 

V té době ale moje maminka chodívala s paní Kořenou rozdávat mléko o 

velké přestávce v 10.00 hodin, což byla akce „Rodičovského sdružení“. To 

bylo několik žen, a ty se po týdnu střídaly.  

… nikdo nic. Já to ale nevydržel a zvednul pravou ruku – pane učiteli, to 

jsem byl já! Cože to byla za rána, ptá se pan učitel. Já odpovídám, že ze 

špuntovky. Dej to sem! Tak jsem mu ji dal. Učitel se dívá, usmívá se a 

povídá, jak jsi k tomu, Otomare, přišel. Dal mně to děda, odpověděl jsem. 

Pak se ještě otázal, zda mám ještě nějaké ty špunty a já že ano a dal jsem 

mu, ale jen jeden. Učitel nasadil špunt do bambitky a taktéž na celou třídu 

vystřelil…. Klepání na dveře a pan učitel jde otevřít a „Ouha, pan řídící 

učitel.“ Řekněte mi, pane kolego, co se to tu vlastně děje, už podruhé slyším 

střelbu. Co to má znamenat? Pan učitel vysvětluje, co a jak se stalo. 

Nakonec to dobře dopadlo. Pan učitel mi zabavil zbraň, a že mi ji vydá až 

na konci školního roku. Tomu ale ještě nebyl konec. O přestávce přišla 

moje maminka rozdávat žákům mléko. Učitel Sušlík si zavolal mou 

maminku a sdělil jí celou moji činnost. Pověděl jí, že chodím do školy 

ozbrojený a ve třídě že střílím a že bude mít ze mne kovboje. Chudák 
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maminka nevěděla první moment, co má na toto sdělení odpovědět. 

Pak ale řekla - no tak ho, pane učiteli, potrestejte. Už se tak stalo a zbraň 

Vašemu synovi Otomarovi byla zabavena. Dostane jí až na konci školního 

roku. No, dobře to dopadlo. Počítal jsem, že se mi zhorší známka z chování, 

ale nic podobného se nestalo.  

A tato vzpomínka mě mučí. Co když dojde k válce a já nemám žádnou 

zbraň, čím se budu bránit. Každý den jsem četl noviny, které kupoval otec, 

„České slovo“, a tam se dozvídám, jaké svinstvo se děje na pohraničních 

okrajích naší republiky. 

Je pravda, že se staví opevnění na našich hranicích s Německem, ale 

bude to proti Němcům stačit? Tyto pevnosti se staví od roku 1936. 

Taková tvrz jako Bouda pod Suchým vrchem u Jablonce nad Orlicí. 

Jenom tato stála na 28 miliónů korun. Takových tvrzí bylo vybudováno 

celkem devět, ale ani jediná nebyla zcela dokončena. Chyběla jim 

především plánovaná dělostřelecká výzbroj. 

Tato pevnostní linie se táhla od Bartošovic v Orlických horách, přes 

Anenský vrch, Komár, Kunštátskou Kapli až po horskou chatu na Šerlichu. 

Na Vrchní Orlici byl dne 25. září 1938 zákeřně zastřelen Josef Navrátil, 

dozorce finanční stráže, jako člen Stráže ochrany státu /SOS/. 

Tyto pevnosti měly ještě řadu poměrně blízkých menších objektů, jenž 

byly šachovitě rozestavěné tak, aby se mohly vzájemně podporovat v boji 

palbou svých zbraní. Tyto jednotlivé objekty byly rozděleny do čtyř 

kategorií podle vlastní odolnosti.  

Největší taková pevnost byla pevnůstka Dobrošov. To bylo hotové 

podzemní bludiště ležící několik desítek metrů pod bojovými patry srubů. 

Po dokončení byla naprosto bezpečná před jakýmkoliv vnějším zásahem 

nepřítele. Nahoru do srubů je třeba vyšlapat stovky schodů – na 

dobrošovský Můstek jich vede 264! Takovéto objekty byly podél hranic od 

Bohumína přes Jeseníky, Krkonoše, Krušné hory a od Aše až po Břeclav. 

Tudy vedla hranice s Německem. Menší pevnůstky byly podél hranic 

s Polskem. Na čáře od Bohumína až po Jasinu na Podkarpatské Rusi. Na 

tyto pevnosti měla být vynaložena částka deset miliard korun.  

Já se domnívám, že jsme se měli bránit. Měli jsme bojovat. To měla být 

naše morální povinnost! Já sám bych šel dobrovolně do armády. Škoda, že 

to všechno později dopadlo jinak.  
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HRDINOVÉ NA HRANICÍCH NAŠÍ VLASTI 
 

Jan Teichman, roční 1896 byl příslušníkem 13. družstva roty SOS 

/Stráže ochrany státu/. Varnsdorf, její bojové stanoviště bylo ještě nedávno 

obyčejným silničním celním úřadem s hraniční závorou – Varnsdorf VII. 

Všechno se tu změnilo během několika měsíců. Pětadvacetitisícové město 

je plné nacistické propagandy. Německé obyvatelstvo je štváno proti 

všemu, co je české. 

Sosákům ve Varnsdorfu velí nadporučík četnictva Jansa, družstvu č. 13 

na přechodu Varnsdorf VII., které má celkem 19 lidí, inspektor finanční 

stráže Adolf Marvan. Podřízení mají tohoto pětačtyřicetiletého rodáka 

z Orlických hor, trochu pruďase, ale nebojácného chlapa rádi. Mezi sebou 

mu neřeknou jinak než „Nezmar Jansa“ a „Marvan“. Stanou se symbolem 

příštího času. Jansa zradí a Marvan? Tak jako většina z 29 653 příslušníků 

Stráže obrany státu splní svoji povinnost. Byli to přece vybraní příslušníci 

četnictva, finanční stráže a státní policie, posíleni vojáky – záložníky 

bydlícími v blízkosti hranic, zajišťující bezprostřední ochranu státní 

hranice. 

Varnsdorf napjatě poslouchá Hitlerům projev. V devět hodin večer 

město vybuchuje. Ulicemi se valí masa zfanatizovaných henlainovců. 

Lavina téměř dvou tisíc lidí překračuje hranice do sousední německé Velké 

Šenavy. „ Unser F“uhrer, machts uns frei von der Tschechoslowakei. Sieg 

heil!“ řve dav omámený nekontrolovanou mocí. Hrstka mužů 

uniformovaných v Českých uniformách plní rozkaz nadřízeného Jansy, nic 

nepodnikat, nebránit přechodu … Na druhé straně dochází k okázalému 

sbratřování. Okolo půlnoci se rozvášněný dav vrací. Kolik je vněm zbraní a 

granátů, které přijdou ke slovu v příštích dnech. Končí 12. září 1938, první 

z deseti hořkých zářijových dní … 

Hranice, které se bezprostředně dotýkají obvodu měst, jsou narušeny 

více než tisícihlavým davem i na přechodu Varnsdorf II. Ze 

Seifhennersdorfu jsou ordneři nazpět doprovázení kapelou a mořem 

praporů s hákovými kříži. Do měst se opět dostávají nekontrolovaně další 

zbraně. Ráno se situace ve městě zdánlivě uklidnila. „Sosákům“ přicházejí 

vojenské posily. Marvanovo družstvo má už 23 lidí. Jen velitel Jansa se 

podřízeným líbí čím dál méně. Odmítá s posměšky vydání přileb. Kdepak, 

žádná válka nebude …. 

Ordneři provokují stále víc. Množí se případy s použitím střelných 

zbraní a granátů. Vláda vyhlašuje v některých oblastech stanné právo. 

19. září je vyhlášeno i pro varnsdorfský okres. Českoslovenští vlastenci 
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v uniformách očekávají, že konečně dostanou rozkaz, na který 

netrpělivě čekají – budou bránit republiku se zbraní v ruce. Na provokace 

odpoví silou. 

V noci na 21. září je dvakrát přepadeno ručními granáty stanoviště 

Varnsdorf II. na Budyšínské ulici. Naštěstí není nikdo raněn ani zabit. 

V budově bydlí tři rodiny – respicienta finanční stráže Václava Kořenáře, 

vrchního inspektora Josefa Tomíška a respicienta Josefa Zábranského. Ráno 

zaútočí ordneři znovu. Když respicient V. Kořenář promyslel zhoršující se 

situaci, chtěl svou rodinu přestěhovat dál od hranic do Kopidlna u Jičína. 

Ráno kolem desáté hodiny přijel s nákladním autem, šoférem a 

závozníkem, aby přestěhovali nábytek. Stačili jej naložit a dál už bylo 

všechno zbytečné. Najednou byla kolem nich spousta ozbrojených civilistů, 

ale i mužů v uniformách SS a SA. Sehnali je do větší skupiny a odvedli nás 

asi padesát metrů za hranice do Německa. Všichni mysleli, že budou 

postříleni.... Nakonec nás odvezli na radnici do Seifhennersdorfu. ¨Byli tu 

už další příslušníci finanční stráže, četníci, zaměstnanci dráhy a pošt a 

jiných čs. úřadů. Mužů byla asi stovka. Večer dorazili do žitavské věznice. 

Tam už bylo asi šest set lidí z celého šluknovského výběžku. Nikdo 

nevěděl, co s nimi bude. Oddělili od nich muže, neboť byli pohromadě 

se ženami. Tyto pak odvezly do Magdeburku. Všichni se domnívali, že je to 

nějaký zlý sen. Respicient si vzpomněl na auto s nábytkem. Samozřejmě, že 

co se dalo, to z něj bylo ukradeno. Závozník i s řidičem se také dostali do 

zajetí.  

Později byli převezeni z Magdeburku do Budyšínu. Tam se respicientovi 

Kořenářovi podařilo promluvit se svou manželkou. Bylo to momentální 

radostné setkání, ale ta nejistota, co bude, byla hrozná. Nad městem 

Budyšínem stále létala letadla, nevěděli jsme, jestli už není válka ... 

Venku na ně plivali Němci. Byli mezi nimi ženy, které měly přes šedesát 

let. Nejvíce vytrpěli ti, kteří neuměli německy. Nakonec je odvezli do 

Drážďan (pověstné Matyldy). Během té kalvárie poznali tři věznice a jedna 

byla horší než druhá. 

Všechno to skončilo 19. října, kdy se z internace dostali opět do 

republiky. Manželka respicienta Kořenáře se vrátila do Kopidlna. Dcera ji 

už skoro nepoznala ... Také respicient Kořenář se vrátil. Do Varnsdorfu se 

vrátili až na podzim v pětačtyřicátém roce .... 

Co se dělo ve městě, se většina internovaných dozvěděla až po válce. 

22. září je přepadeno několik dalších stanovišť SOS po celé státní hranici. 

K polednímu se ke stanovišti Varnsdorf VII. stahuje stále více povstalců. 

Dalekohledem je ze stanice vidět, jak jsou na nedalekém nádraží vyváděni 
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na nástupiště z kanceláří čeští zaměstnanci, jejich manželky a děti. 

Marvan volá velitele roty Jansu, ale ten má jen vyhýbavé odpovědi. Marvan 

volá dál. A najednou se ze sluchátka ozývá němčina! Četnická stanice 

vydala ordnerům zbraně! A Marvan má udělat to samé! Stejná situace je už 

i na další četnické stanici i na stanovišti SOS Varnsdorf II. 

Do protokolu A. Marvan uvedl toto: ve 13.30 hodin mi telefonoval 

velitel praporu SOS z Liberce, že velitel roty, nadporučík četnictva Jansa se 

nechal s četnickou stanicí Varnsdorf II. zajmout, převzal jsem velení roty. 

Dle rozkazu velitele praporu SOS jsem shromáždil družstvo a s ním 

ustupoval. Velitel praporu SOS nařídil, abychom za žádnou cenu 

nevydávali zbraně a nenechali se zajmout. Telefonoval jsem družstvům, ale 

spojení jsem dostal pouze s jedním četnickým družstvem. Z některých 

družstev už bylo odpovídáno německy, z čehož jsem seznal, že družstva 

jsou zajata nebo opustila již své stanoviště. Z tohoto důvodu jsem začal 

ustupovat.  

Marvanovu jednotku tvoří v té chvíli jeho původní družstvo a družstvo 

složené z četníků a finanční stráže, umístěné na konci Finkenhübel nad 

hlavním nádražím. Má třeba bojem přejít na další bojové stanoviště na 

Nové Huti. 

Inspektor vydává družstvu č. 13 rozkaz, aby obešlo hlavní nádraží, 

spojilo se na jeho východní straně s obsluhou lehkého kulometu a 

pokračovalo na Finkenhübel. V půl druhé akce začíná. V okolí Böhmovy 

továrny jsou snad stovky povstalců a jen odjištěné zbraně, nasazená bodla, 

připravené granáty a kulomet umožňují skupině projít. Nakonec ustupuje 

i mluvčí ordnerů, místní lékař Illner. Pistole v jeho ruce je pro tentokrát 

slabším argumentem. 

Marvan by chtěl očistit nádraží a osvobodit zajaté. Povstalci však do 

možného směru útoku rychle posílají ženy a děti. Plán za této situace nelze 

provést. S obsluhou kulometu odchází Marvanovo družstvo dál k Finken-

hübelu a posíleno dalším družstvem pokračuje v ústupu na nádraží v Dol-

ním Gruntu, vzdálené asi dva a půl kilometru od Varnsdorfu. Dalším cílem 

jsou osady Dolní a Horní Grunt, Jiřetín, Innozenzidorf a bojové stanoviště 

Nová Huť. 

Do Dolního Gruntu však současně směřuje od Waltersdorfu asi 

tisícihlavá horda vzbouřenců. Podél železniční tratě ústupu je Marvanovo 

13. a 77. družstvo. O blížícím se nebezpečí neví ... Po 500 metrech od 

nádraží v Dolním Gruntě přicházejí na křižovatku, kde stojí benzínové 

čerpadlo. Tři členové družstva Jan Teichman, Václav Kozel a Miroslav 

Bernard, kteří použili své motocykly, chtěli doplnit své zásoby benzínu. 
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Velitel roty dává rozkaz k zastavení postupu a nařizuje zaujmout 

obranné postavení za železničním náspem, který je od křižovatky asi 60 

metrů ... 

Sotvaže však docházíme na své stanoviště, přijíždí po silnici motocykl 

směrem od Varnsdorfu a na něm dva ozbrojení ordneři, z nichž tandemista 

hrozí našim třem kolegům ručním granátem. Na tuto okolnost nás zároveň 

upozorňuje kolega Kozel voláním „Pozor, hoši!“. V témže okamžiku vyráží 

rovněž z protější strany skupina ozbrojených ordnérů v počtu asi 30 osob a 

z bezprostřední blízkosti zcela zákeřně zahajují na naše tři kolegy palbu z 

automatických zbraní. 

V těchto okamžicích se do akce nečekaně zapojuje kulometník 74. 

družstva SOS Fr. Hončík, který je se svými kamarády v postavení na 

svazích kóty 389. S tím předvoj od Waltersdorfu nepočítal. .... Tři 

motocyklisté padli k zemi .... Neví se, zda jsou ranění, nebo se pouze kryjí. 

Ostatní pak opětují palbu s mini. Překvapení ordneři poněkud ustupují. 

Za trvající přestřelky plíží se jeden s družstva a za ním opět další a to 

Kříž od železničního náspu až k okraji silnice. Na její protější straně leží 

ostatní kamarádi. Karel je poněkud blíže, silně krvácející z prsou a chroptí. 

Dále je vidět Bernarda, který ještě s jedním ordnerem leží dál, aniž by oba 

jevili známky života. Teichmana nebylo možné spatřit. Situace se stala pro 

nás povážlivá vzhledem k tomu, že velitel roty dává asi po dvaceti minutách 

přestřelky rozkaz k dalšímu ústupu a jsme nucení nechat oba kolegy na 

místě. Při dalším pochodu vběhl nám do cesty jeden ordner, který byl 

ozbrojený naší puškou a běžel od místa zákeřného přepadu. Podařilo se nám 

palbou jej přinutit, aby pušku odhodil, ale jemu se podařilo utéci. Podle 

čísla pušky zjišťujeme, že puška náleží Kozlovi, který byl okraden též 

o letecké hodinky a hotovost v hodnotě 600 korun. Asi po čtvrthodině 

dosahuje družstvo okraj lesa jižně od Dolního Gruntu, kde nalézá druhé 

družstvo. Pokračují pak na kopec Schöber, kde jsou již přední hlídky 

opevněny. 

Později těžce raněného Mir. Bernarda povstalci dopravují do městské 

nemocnice. Respicient Teichman, kterému se z místa střetnutí podařilo 

uniknout byl v zápětí zákeřně zavražděn v Dolním Gruntě jakýmsi 

Stonerem .... 

Marvanova skupina se po kratším odpočinku a doplnění na rotu spolu 

s atuočetou vrací zpět k Jiřetínu, Hornímu a Dolnímu Gruntu. Po 

hodinovém přesunu, u Jiřetína naráží na ordnery, posílené příslušníky SS a 

SA z Německa. Jednotka zaujímá obranné postavení. Asi po půlhodině 

obranného boje, okolo třiadvacáté hodiny přecházejí „Sosáci“ do prudkého 
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útoku. Dobývají mlýn, pilu a hájovnu v Innozenzidorfu. Ve mlýně 

objevují hotový zbrojní arzenál. Jsou postaveny hlídky, ale zbytek noci 

proběhl klidně. Teprve 23. září Marvanova skupina spolu s další pěší rotou 

a četou obrněných vozidel obsazuje znovu Varnsdorf. Ještě o dva dny 

později se „sosáci“ na nákladním autě s kulomety znovu vracejí do 

opuštěného města pro Miroslava Bernarda, který zůstal v nemocnici a 

velitele Jansu, o jehož zradě se zatím neví. 

Blíží se konec měsíce a první říjnové dny. Mnichovská zrada vyráží 

statečným bojovníkům zbraně z rukou. Konkrétní důkazy o tom, jak Jansa 

zatajoval rozkazy, působí ve srovnání s nečekanou zradou západních 

spojenců jako drobný detail.  

Družstvo č. 13 a oddíl finanční stráže Varnsdorf VII. spolu s dalšími 

dvěma družstvy svůj štít zradou neposkvrnily. Gestapo inspektora Marvana 

dlouho v klidu nenechává. 

Na jaře v devětatřicátém je suspendován, posléze zatčen a vězněn do 

konce roku. S podlomeným zdravím vzdoruje zákeřné chorobě, ale nakonec 

na podzim roku 1943 umírá. Jeho manželka Růžena a děti Jiřina a Frantík 

na tátu určitě nemohou zapomenout. 

Po válce v roce 1945 byl A. Marvan vyznamenán válečným křížem 1939 

„IN MEMORIAM“, který mu udělil ministr národní obrany Gen. Svoboda. 

 

DALŠÍ OBĚTI NAŠICH STRÁŽCŮ HRANIC. 
 

Příslušníci jednotek SOS složených ze záložních vojáků a důstojníků, 

celníků, členů finanční stráže, četníků i civilistů, kteří hranice 

Československa a fašistickým Německem obsadili poprvé při částečné 

mobilizaci v noci z 20. na 21. května1938. Znovu pak při všeobecné 

mobilizaci 23. září téhož roku. Bděli v okopech, budovách a na 

obchůzkách, v nejpřednější linii na čáře patnáct - dvacet kilometrů před 

prvním obranným postavením armády. Na státní hranici padaly první oběti.  

Tak dne 27. září 1938 byl zastřelen člen finanční stráže Josef Röhich, 

dne 8. října 1938 Jaroslav Lauda, četnický strážmistr a desátník v záloze 

Vojtěch Rett .... 

Poblíž /české/ školy a kasáren s průstřely čela na prsou dozorčí finanční 

stráže, člen družstva SOS Josef Pavlišta. 

Pět zastřelených měl v roce 1938 domažlický prapor Stráže obrany státu. 

Měl hodně lehce i těžce raněných. Družstvo se skládalo ze tří, pěti, 

nanejvýš deseti členů SOS. Družstva se dostávala do obklopení hordami 

hitlerovských ordnerů a s fanatizovaných sudetských Němců.  
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Družstva SOS pušky měla, ale nesměla střílet. Jen v nejkrajnější 

obraně, nebo sebeobraně. 

Zatímco fašističtí ordneři, cvičení a vyzbrojení německými zbraněmi, 

pálili hlavně ze zálohy, po každém příslušníkovi SOS. Rozhlas nacistické 

říše lživě vytruboval do světa, jak jsou Němci v českém pohraničí 

terorizování a jak se jim ubližuje. 

Jediný podplukovník Jaroslav Herkloc, velitel domažlického družstva – 

praporu SOS, čestný vlastenecký důstojník, nedokázal mlčky vykonávat 

rozkazy shora a řekl jednou večer podřízeným „Dost nenecháme se přece 

povraždit. Střílejte, jak se na vás fašista křivě podívá“. 

Zde musím připomenout, že jsem jako voják pak v novinách Českém 

slově vyčetl, že jmenovaný důstojník /Pplk. Herkloc/ dělal po mnichově 

/Mnichovské dohodě/ styčného důstojníka při vytyčování hranic, energicky 

protestoval proti zabírání ryze českých vesnic, které na rozdíl od jiných 

našich pohraničních území dosahovali na Chodsku až k samotné hraniční 

čáře. Po okupačním vpádu v březnu 1939 nacisté Jaroslava Herkolce zatkli 

a odvlekli do koncentračního tábora, kde zahynul. 

Když hořkost a zrada velmocí vystoupila na maximální bod, celý národ 

i s vládou byl nervózní. Dohoda s Francií o pomoci v případě války 

navazovala na dohodu s Anglií. Beneš už jako ministr zahraničí a předseda 

společnosti národů v Ženevě, pevně věřil, že západní spojenci jej v té 

nejtěžší chvíli nezklamou … Zklamali! 

V kritických dnech se obrátil Dr. Edvard Beneš jako prezident na 

Sovětský svaz. ČSR měla rovněž podepsanou dohodu o spojenectví se 

SSSR. Několikrát si pozval velvyslance SSSR I. V. Majskeho a požádal ho, 

aby se otázal J. V. Stalina zda by opravdu přišel Sovětský svaz na pomoc, 

kdyby šla Česká republika do války s Německem. Majsky za 24 hodin 

přišel k Dr. Edvardu Benešovi a sdělil „Ano, půjde, pane prezidente!“ 

Když pak přišlo do tuhého, Francie řekla: „Nemůžeme vám pomoct, 

jestliže nepůjde SSSR.“ A Sovětský svaz odpověděl „Nepůjde-li Francie, 

nemůžeme ani my!“ Ještě v poslední chvíli se zkoumaly podmínky 

průchodu sovětských vojsk Rumunsko, anebo se probojovat přes Polské 

území, to by znamenalo devadesát kilometru se probíjet. Na tehdejší 

poměry to znamenalo aspoň dva měsíce. 

Dr. Edvard Beneš, jakožto hlava státu, se obrátil na Společnost národu 

v Ženevě. Sám promluvil v osmi jazycích, avšak bezvýsledně. 

Prezident republiky Dr. Edvard Beneš se po veškerém uvážení v půli 

října vzdal úřadu prezidenta republiky a 22. října opustil republiku. Byla 

ustanovena nová vláda. V jejím čele stál armádní generál – legionář Jan 
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Syrový. Byla to jen přechodná vojenská vláda. Dne 1. prosince se 

stává předsedou vlády agrárník Rudolf Beran. Den předtím byl proti hlasům 

komunistů zvolen prezidentem Dr. Emil Hácha. 

Brzy po Mnichovu dochází k takzvanému zjednodušování veřejného 

života. V listopadu byla vytvořena Strana národní jednoty, do níž postupně 

přešly všechny buržoazní strany, včetně Národních socialistů. 

Zvlášť nebezpečně se po mnichovském diktátu vyvíjela situace na 

Slovensku. I když demokratické strany měly asi dvě třetiny voličů, 

kapitulovaly už 6. října. Reakční síly vedené Hlinkovou stranou, využily 

krize k tomu, aby se chopily moci. Dne 18. prosince byly provedeny pod 

silným nátlakem volby, v nichž devadesát osm procent voličů hlasovalo pro 

jejich kandidátku. Byla ustanovena Slovenská zemská vláda v čele 

s Josefem Tisem /farář/ a dalšími radikály, kteří otevřeně směřovali 

k fašismu. Jedním z prvních činů nové slovenské vlády bylo zastavení 

činnosti KSČ. 

 Při této příležitosti musím připomenout, že vláda na Slovensku byla 

složena z klerofašistických členů. A byla v tomto složení 

Prezident a předseda vlády Dr. Josef Tiso 

Jeho zástupce  Dr. Tuka 

Ministr vnitra  Karol Sidor 

Ministr zahraničí  Dr. Frensch Durčianský 

Ministr financí  Dr. Pružinský 

Ministr školství  Dr. Sivák 

Ministr národní obrany Pplk. Čaltoš 

Ministr hospodářství  Medrický 

Ministr dopravy  Julius Stano 

Ministr spravedlnosti Gejza Fritz 

Ministr propagandy  Šaňo Mach 

11. října byla zvolena autonomní vláda také na Podkarpatské Rusi, kde 

se totalitní stranou stala tak zvaná Ukrajinská národní jednota. Předsedou 

autonomní správy se stal Valošinov. 

V kritických okamžicích naší republiky došlo ke změně vlády. 

Předsedou vlády se stal legionář z první světové války, armádní generál 

Syrový, který byl ve funkci inspektora armády na MNO. Lid 

Československa v něm viděl hrdinu od Zborova a očekával, že armáda 

nezradí republiku. Ministrem zahraničí byl Ing. Vavrečka, místopředsedou 

vlády byl v Syrového vládě Bechyně. Náčelníkem hlavního štábu armády se 

stal generál Krejčí, který měl později vystřídat generála Syrového ve funkci 

předsedy vlády ČSR. Avšak k tomuto nedošlo a na přímé přání prezidenta 
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Dr. E. Beneše, neboť gen. Krejčí byl dynamičtější důstojník než 

Syrový a byl by armádu postavil proti Němcům.  

Situace s Československem se vyhrotila natolik, že mnichovským 

diktátem již Němci připravovali mapy úseků, které mají obsazovat 

počínajíc dnem 10. října 1938. 

Prezident republiky Dr. Edvard Beneš se dne 5. října 1938 v 17.00 hodin 

vzdává úřadu prezidenta. Pronesl abdikační řeč v rozhlase a později se svou 

ženou opustil republiku. 

Podle mého soudu udělal dobře, neboť při obsazení zbytku druhé 

republiky 15. března 1939 by jej Němci zatkli a určitě popravili. Ale to 

nebylo ještě všechno, co naše republika prožívala. Zde u nás na Těšínsku 

vystrčili rohy Poláci. Dostali na Těšínsko chuť. V obcích, kde byla většina 

národnosti polského obyvatelstva, začaly terorizovat naše československé 

občany. Vytřískávali okna jako v Dětmarovicích, Dolní Lutyni a jinde. Byly 

poškozované tratě. V Prostřední Suché pochůzkář ČSD Polášek, odstranil s 

kolejnice upevněný ruční granát. Malovali na okna a veřejná prostranství 

polskou orlici jakožto znak Polské republiky. Prováděli i jiné provokační 

akce.  

Bylo to v těchto chvílích a dnech, pro nás a pro Evropu tak osudných, 

kdy Beckova vláda v Polsku se rozhodla vpadnout nám do zad. Dne 21. září 

1938 předložil polský vyslanec Papée ministru Kroftovi /min. zahraničí/ 

nótu oznamující, že vláda Polska vypovídá/!/ platnost vzájemné dohody 

z 23. dubna 1925, kterou byly upraveny mezi námi a Polskem všechny 

hraniční otázky, a žádá o okamžité vyřešení tzv. otázky těšínské ve svůj 

prospěch. 

Dr. Beneš uvažoval, co udělat. Má-li zahájit okamžitou válku s Polskem, 

ale na druhé straně nechtěl učinit něco, co by Polsko vedlo na stranu 

Německa. Po zprávách o dohodě mezi Hitlerem a Chamberlainem a po 

schůzi u Beneše na hradě, kde byla rozhodnuta mobilizace, přišli za ním 

nejprve náčelník generálního štábu, právě jmenovaný hlavním velitelem, a 

pak předseda vlády generál Syrový s ministrem zahraničních věcí Dr. 

Krogtou, konstatující, že vzhledem k tomu, že jdeme už s určitostí do války, 

a vzhledem k včerejšímu jejich rozhovoru o Polsku je třeba ustoupiti 

polskému násilnému kroku a pokusit se zajistit aspoň jeho neutralitu za 

nějakou koncesí území. 

Následovalo několik diplomatických nót ze strany ČSR, ale i z Polska. 

Nakonec naše republika dostala ultimativní notu v tomto znění: „Vláda 

Polské republiky očekává nedvojsmyslnou odpověď, která buď přijme, 

nebo odmítne požadavky obsažené v této nótě do 12 hodin dne 1. října 
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1938. V případě odmítnutí nebo nedojde-li žádná odpověď, vláda 

Polska bude pokládat jedině vládu československou za zodpovědnou za 

události, jež pak přijdou.“ 

Z polské strany bylo pak v Praze v různých formách naznačeno, že 

polská vláda zkoncentrovala již nutný počet divizí v blízkosti 

československých hranic ... Když polský vyslanec Papée předával dne 30. 

září ve 23.40 hodin tuto nótu ministru Kroftovi, odmítl náš zahraniční 

ministr neslušný polský pasus o nedůvěře k našim prohlášením a označil 

postup Beckova Polska „za ránu dýkou“, zasaženou těžce raněnému 

odpůrci do zad. V celém světě vyvolal postup Polska k nám v této chvíli 

nejostřejší odsouzení a odmítnutí. 

Další třetí úder proti nám byl veden z jihu a to Horthyovským 

Maďarskem, který požadoval maďarsky osídlené území na naší straně 

republiky. A pak přišla ta strašlivá chvíle pro nás všechny, kteří jsme aspoň 

trochu milovali naši republiku, naši vlast. Já osobně jsem plakal jako dítě, 

když otec četl v novinách Českém slově, že Němci dnem 8. října 1938 

budou postupně podle dohody obsazovat pásma území a která budou 

začleněná do říše. 

Také my na Těšínsku jsme prožili to nejhorší potupné období, když nás 

dnem 10. října 1938 obsazovaly polské jednotky. Nad obsazovaným 

územím kroužilo sto letadel v sestavě polského státního znaku „Orlice“. 

Poláci chodili a byli tak sprostí, že přímo do tváře hovořili „No, tak už 

vám nebudou hrát Kde domov můj“(!). 

Po příchodu Poláků na Těšínsko se okamžitě uzavřely české školy všeho 

druhu. Byly jenom polské školy. Úřady jako pošty, četnické a policejní 

stanice byly evakuovány naším vojskem do Frýdku a Ostravy. Někteří 

obyvatelé na Těšínsku, kteří nechtěli nebo se nesmířili s okupací, se 

stěhovali do druhé republiky. Poláci obsadili Těšínsko až po řeku Lučinu. 

Tato protéká od úpatí hory Prašivé přes Domaslavice, Žermanice, Horní 

Bludovice a Šenov. Na křižovatku k lesu dolu Ludvík ke koupališti 

Eldorádo v Rychvaldě a zpět na tok řeky Lučiny v Hrušově pak přechází na 

řeku Odru. Později byla čára nové hranice vytyčená asi takto: Od 

slovenských hranic na Bílém kříže směrem na Krasno, severním okrajem 

hory Prašivé - Vyšní Lhoty - Dobratice - Vojkovice na řeku Lučinu až do 

Horních Bludovic, odkud směřuje na severozápad přes Důlňák do Šenova 

Skrben a vede směrem severním k Pile A. Chroboka v Šenově na řeku 

Lučinu a po 400 metrech opět na sever přes Šenov-Horakůvku až na 

silniční křižovatku v Šenově směrem na Petřvald důl Ludvík /byl na čs. 

straně/ směr na sever až k Eldorádu /koupaliště/ v Rychvaldě. 
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Od koupaliště obloukem směrem na západ k Hrušovu až na řeku 

Ostravici a Odru. Tak, že polovina Těšínska byla okupována polskými 

vojsky.  

Nyní uvedu chronologicky celou situaci od 23. září 1938.  

23. září - druhá schůzka v Godesbergu odložena, výměna dopisů mezi 

Chambderlainem a Hitlerem. V Praze nástupní audience Syrového vlády 

u Beneše. Policie obsazuje budovu ÚV-KSČ a tiskárnu Rudého Práva. Na 

Benešův zákrok jsou odvolaná na základě stížnosti Gottwalda. 

Dopoledne vyjednává Nolč na ministerstvu zahraničí cestu Berana do 

Německa, odpoledne žádá Beran o audienci u Beneše. 

Ve 22.30 hodin vyhlášená rozhlasem všeobecná mobilizace čs. armády. 

Kolem 23 hodiny začala závěrečná schůzka Chaberlaina s Hitlerem 

v Godesbergu. 

24. září - Chamberlain se vrací z Godesbergu do Londýna. Benešova 

depeše čs. vyslanci v Paříži, Londýně a Moskvě o průběhu mobilizace a 

stanovisku k anglo-francouzskému plánu: umožní-li to vývoj na Západě, 

ustoupíme od jeho přijetí. 

V Praze předává britský vyslanec Newton Hitlerovo godesberské 

memorandum. 

25. září - dopoledne porada koaličního komitétu s Benešem 

o godesberském memorandu. Čs. nóta Anglii a Francii, odmítající 

godesberské požadavky. 

Schůze francouzské a britské vlády; Bonnet předčítá tzv. de Lacroixův 

telegram. 

26. září - Čs. vláda projednává podrobnosti godesberského memoranda a 

čekají na výsledky londýnských porad a mise H. Wilsona. Wilson u Hitlera. 

Rooseveltova žádost k Hitlerovi a Benešovi, aby nepřerušovali jednání. 

Hitler mluví v berlínském Sportovním paláci: „Zde stojím já, a tam pan 

Beneš. A mezi námi dvěma musí být rozhodnuto.“ Syrového vláda jedná 

o Hitlerově řeči. 

27. září - Politický komitét a předsedové politických stran projednávají 

v 10.30 hodin s prezidentem Benešem situaci po Hiterově řeči. 

V poledne Wilson znovu u Hitlera. Hitler trvá na tom, že nepřijme-li 

ČSR do 28. září - 14.00 hodin jeho požadavky, obsadí 1. října čs. pohraničí. 

Ve večerním rozhlasovém projevu Chamberlain veřejně vyhlašuje, že je 

nepředstavitelné, aby anglický lid šel do války o malou neznámou zemi; 

Chamberlain jest ochoten potřetí navštívit Hitlera. 

V Praze všichni politikové s Benešem posuzují společně situaci. 
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28. září Chamberlainův dopis Hitlerovi: „Jsem přesvědčen, že vše 

podstatné můžete dostat bez války a bez odkladu.“ 

V Praze dopoledne žádá Stálý výbor obrany republiky Beneše, aby 

neustupoval. 

29. září - Odpověď čs. vlády odevzdána na Chamberlainův „časový 

rozvrh“. 

Ve 12.45 hodin zahájena mnichovská konference. Před půlnocí čtyři 

státníci podepisují mnichovský dokument. /Jsou to: Francie - Bonnet, Itálie 

- Musolini, Anglie Chambelain, Německo - Hitler. 

30. září - V 1.30 hodin sděluje Chamberlain s Daladierem čs. 

pozorovatelům v Mnichově rozhodnutí konference. 

V 6.15 hodin odevzdali mnichovské rozhodnutí v Praze ministru 

Kroftovi německý chargé d’ affaires Hencke. 

V Praze zasedá politický komitét a předsedové politických stran s Be-

nešem. Schází se rovněž Syrového vláda. 

Ve 12.00 hodin je rozhodnuto mnichovský diktát přijmout. Stálý výbor 

obrany republiky apeluje na Beneše a Syrového, aby nekapitulovali. 

Odpoledne Beneš přesvědčuje poslance - členy Stálého výboru obrany 

republiky o nevyhnutelnosti kapitulace. 

1. října - Začíná okupace I. pásma /Šumava/ 

2. října - Začíná okupace II. pásma /Frýdlantský a Šluknovský výběžek/. 

Vyslanec Fierlinger podává zprávu, že SSSR byl ochoten pomoci v každém 

případě. 

3. října - Začíná okupace III. pásma /Ašsko/. V Praze jednají koaliční 

politikové s generálem Krejčím. 

Ve večerních hodinách koaliční politikové projednávají požadavek gen. 

Krejčího, vytvořit novou vládu za jeho předsednictví. 

4. října - Pokračuje obsazování III. pásma. Zasedá ÚV KSČ. Vytvořená 

nová vláda Generála Syrového - ministr zahraničí dr. Krofta nahrazen dr. 

Chvalkovským. V ministerstvu zemědělství agrárník Feierabent, ministr 

veřejných prací jmenován člen čs. delegace v berlínské mezinárodní komisi 

generál Husárek. 

Berlínská mezinárodní komise přikročila k jednání o stanovení V pásma. 

5. října - Pokračuje obsazování III. pásma.  

V Praze se jedná o Benešovou abdikaci; v 17.00 hodin je ohlášená 

rozhlasem. 

V 19.00 hodin se Beneš v rozhlasovém projevu loučí s čs. veřejností. 

Delegáti čtyř mocností v berlínské komisi přijímají linii V. pásma, 

kterou stanovil Hitler a diktují ji čs. delegaci. 
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6. října - Začíná okupace IV. pásma /severomoravský výběžek/. Čs 

vláda gen. Syrového ustoupila před berlínským diktátem. Sděluje depeší čs. 

delegaci v Berlíně, že bere na vědomí stanovenou hranici V. pásma 

okupace. Takovýto sled měly události v kritickém roce 1938. 

Já v září ukončil měšťanskou školu a čekal na nastoupení u firmy 

Kempny a Spol. Bohužel, už se tak nestalo. Násilná polská okupace mi 

nedovolila, abych jezdil do Československa do učení. 

Byl jsem z toho velice nešťastný. Měl jsem hrozný vztek na všechny 

Poláky i na ty, co mi nic neudělali.  

Jednou ze vzteku, když ještě byli polští vojáci ve svém postavení jako 

dělostřelci - poblíž našeho lesa, vedla od nich telefonní linka podél lesa 

směrem k rybníkům k Dolní Suché. Vzal jsem si kleště a šel tak, aby mě 

nikdo neviděl. Prošel jsem celou trasu, zda tam nechodí někde vojenská 

hlídka. Když byl čistý vzduch, dal jsem se do práce. Ucvikl jsem linku a 

motám si pěkný drát na ruku, asi tak 200 metrů. Pak jsem vstoupil do lesa a 

postupoval domů. Před domem byl hustý smrkový les. Schoval jsem drát na 

stromě a šel se přesvědčit, zda u domku nestojí vojáci. Nestáli. Vrátil jsem 

se a drát donesl domů, kde jsem jej schoval. Nikdo nic nevěděl. Potom jsem 

šel k vojákům a pozoroval je, jak se budou čertit, až zjistí, že jim nefunguje 

telefonní linka. 

V dělostřeleckém postavení poblíž lesa měli telefonní polní ústřednu, a 

tak jsem dlouho nečekal. Za chvíli volali telegrafisty, aby šli opravit poru-

chu linky. Vyšli tři. Jeden měl buben s drátem na zádech, druhý nesl jakousi 

tyč a třetí nesl polní, telefonní přístroj. Všichni tři nadávali jako špačci. Já 

měl velkou radost z toho, že musí hledat poruchu linky. Aspoň jsem se jim 

pomstil zato, že mi překazili učení v Ostravě. 

Za polské okupace se obzvlášť projevili Poláci. Bylo to zrovna o vá-

nočních svátcích v roce 1938, když v Dětmarovicích a Dolní Lutyni vtrhli 

do domků českých rodin a ničili vánoční stromky. O Štědrém večeru mlátili 

hlava nehlava, takže někteří z nich pak byli převezení i legálně do 

Ostravské nemocnice na Fifejdy. Bylo to tak kruté, že byl o tomto surovém 

postupu polských orgánů informován i předseda vlády. Taktéž byl 

vyrozuměn i ministr zahraničí Krofta. Ten se dokonce přijel podívat do 

Fifejdské nemocnice na utrpení čs. občanů z území zabraného Polskem. 

Co se týče naší rodiny, musím říci, že se nám nic nestalo. Nikdo nám ani 

otci nevyhrožoval, i když Poláci věděli, že otec je Čech. Možná, že to bylo 

tím, že jsme nakupovali u pana Gustava Folwarczného. Ten byl polské 

národnosti a měl největší obchod v Prostřední Suché. Prodával potraviny, 

střižné zboží, konfekci i lihoviny. 
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Naši tam nakupovali od doby, kdy se vzali a otec s matkou se 

s Folwarcznými dobře znali. Otec zajistil p. Folwarcznému i p. K. Kotulovi 

- řezníkovi /byl také Polák/ nájemní smlouvu u statkáře Krzistka na 

obdělávání pole poblíž nás. Možná, že i to byla záchrana naší rodiny. Poláci 

také propouštěli z práce horníky české národnosti. Mnozí pak odešli do 

druhé vlasti ČSR - Ostravy, Frýdku, Vratimova i do Valašského Meziříčí. 

Já již do školy nechodil, protože učení v Ostravě padlo. Byl jsem z toho 

nešťastný a byl doma. Navíc moje kamarádka ze školy mi přišla sdělit, že jí 

maminka namluvila jednoho poručíka polské armády, který u nich bydlel v 

podkrovním pokoji. Matka prý na ni tlačí, aby se ho držela. Ona však 

nechtěla, ale nakonec s ním byla několikrát v kině. Sama Drahuše mi to 

přišla tajně povědět. A tak co .... 

Tak jako prudká řeka, která podemílá břehy, mi připadala celá ta strašná 

neskutečná situace s tím vším, co se v posledních dnech semlelo. Jednak 

s naší republikou a jednak se mnou. Všechno se bortí, padá a odplouvá 

kdesi do nekonečna. Proč? Odpověď zatím není, protože ... 

O vánočních svátcích přišla nová smutná zpráva. Za polské republiky 

jsem odebíral z ČSR denní tisk „TELEGRAF“. Občas mi nebyl doručen a 

byl zabaven. V něm jsem se pak dočetl, že náš známý český spisovatel 

Karel Čapek zemřel. Bylo 25. prosince roku 1938. Naši republiku opustil 

další dobrý a významný člověk. 

Vánoce v r. 1938 jsme prožili, dá se říct v dobré vánoční pohodě. Zima 

byla, jak se patří. V Prostřední Suché napadlo asi 80 centimetrů sněhu. 

Mráz okolo 32 ° celsia. Se sněhem jsem měl plné ruce práce. Nikde jsem 

zatím nepracoval, a tak jsem odklízel sníh kolem celého domku. A ještě 

navíc k studni. Měli jsme studnu pod lesem, vzdálenou asi 500 metrů. Tak 

to byla moje práce s odhazováním sněhu až k té studni.  

Jak se donášela voda ze studny? No to tak, že bylo takové 

„VÁHADLO“, a říkalo se tomu po našemu „KLUKY“. Bylo to takové 

dřevno, dlouhé asi 1,20 m ze spodní strany rovně seříznuté, aby dobře 

sedělo na rameni. Na konci břevna byly zavěšené háky, na které se 

zavěšovaly vědra s vodou. A tak se nosila voda domů. Představte si, jaká to 

byla donáška. V létě to šlo, ale v zimě při velkém množství sněhu se musely 

vědra nadzvedávat, jinak se táhly sněhem a někdy se i převrátily a voda se 

samozřejmě vylila. 

Maminka, když prala, tak to se musely nanosit až 110 litrů vody podle toho, 

kolik bylo prádla. To znamená 10 krát až 11 krát zajít tam i zpět pro vodu. 

Takže, když jsem začal ráno, měl jsem do jedné hodiny co dělat. Byla to 

nepředstavitelná dřina. Pro krávu, kterou jsme měli, se brala voda užitková 
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- z kaluže u baráku. Když ale dlouho nepršelo, musela se voda donášet 

i pro kravičku. 

Soused Janek Sikora, který byl parťákem u Firmy Reik v Lazích, (byla 

to firma na opravu kolejového svršku) v závodní vlečce Nová Jáma 

v Lazích. Jednoho dne mi sdělil, že jestli chci práci, že bych mohl pracovat 

u této firmy. Byla to židovská firma, ale mně to nevadilo. A tak jsem byl 

přijat u Ing. Jul. Reika na práci v Lazích - Nové Jámě. V té době tam 

pracoval i můj tatínek jako horník.  

Tak místo učení v Ostravě v autodílně jsem nastoupil dnem 1. března 

1939 u firmy Reik. Mým vedoucím na pracovišti byl soused Janek Sikora. 

Práce na údržbě závodní večky nebyla tak špatná, ale dost namáhavá. Tím, 

že jsem věřil, že to nemůže dlouho trvat a situace se zlepší a pak si najdu 

práci, která mi bude vyhovovat. 

Přišlo jaro. Začala práce na poli. Pomáhal jsem rodičům, kde jsem jen 

mohl. Rodiče měli pronajatých 60 arů pole od statkáře p. Krzistka z Horní 

Suché, majitele domku, ve kterém rodiče bydleli. 

S mojí kamarádkou Drahušou jsme se už setkávali málo. Věděl jsem, že 

má polského poručíka armády a nechtěl jsem, aby Drahuše měla kvůli mně 

nepříjemnosti. Byly ale chvíle, kdy Drahuše za mnou přišla, aby to 

nevěděla její matka. Mojí maminky se neobávala, věděla, že ta nic 

nevyzradí. 

Jednoho dne, když jsem po práci pásl naší Růženu, kolem lesa 

k Martovicím k polnostem statkáře pana Andělína Chrobáka, vidím po 

polní pěšině od Bludovic - Smrků přijíždět černovlasé děvče. Přijela na 

polní cestu a zabočila doleva k Dolní Suché. Tato dívka .... co je to zač? .... 

Chroboková to není. Mojová také ne! Děvčata za lesem v Bludovicích jsem 

znal. Ne však všechny. Toto děvče jsem už viděl podruhé. Jednou jsem ji 

viděl jít pěšky... 

Situace se přiostřuje. Zdálo se, že bude mír a není. Také že nebude, řekl 

jsem svému otci. Co ty víš, synku, co bude, co ne! Řekl otec a dal mi na 

srozuměnou, abych nějaké úsudky a předpovědi nevyjadřoval veřejně. 

Doba jest zlá, řekl. To jsem věděl. Můj deník Telegraf, který jsem dostával 

stále ještě z ČSR, přinášel zprávy, že Němci posilují své vojenské jednotky 

podél nových hranic ČSR. Zejména na Hlučínsku, Kladsku, Liberci, 

Karlových Varech, Mikulově na jižní Moravě.  

Jednoho dne jsem sáhl po brožurkách o T. G. Masarykovi, generálu 

Miroslavu Štefanikovi a plukovníku Švecovi. Byly to brožurky, které jsem 

si zakoupil ještě v páté třídě obecné školy. Před polskou okupací jsem jej 

schoval dobře na půdě. 
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Brožurka o T. G. Masarykovi popisovala, jak organizoval odboj za 

Rakouska-Uherska ve Švýcarsku, Francii a v Americe. Rád jsem takové 

věci četl. Byly dobře psané a dobře se četly. 

Brožurka o geenerálu Dr. Miroslavu Štefanikovi, který byl nejen 

francouzským generálem, ale i výborným hvězdářem – meteorologem. Za 

I. světové války se stal letcem pozorovatelem. Později se stává leteckým 

meteorologem a vydává příkazy pro útočící letectvo. 

Brožura o plukovníku Švecovi popisovala, jak mnozí příslušníci 

z rakousko-uherské armády utíkali a sám tehdy kapitán Švec, který rovněž 

přeběhl z rakouské armády k Rusům a pak organizoval Čs. legie v Rusku, 

stal se mi vzorem a mou duší. Tyto stránky knížečky mi tak přirostly 

k srdci, že jsem obsah znal skoro nazpaměť. Často jsem o plukovníku 

Švecovi hovořil s otcem doma, ale otec mi jen řekl, synku, to je jen pro 

pány taková politika. To není nic pro nás. Otec nebyl politicky organizován, 

nebyl ani vojákem, proto se domnívám, že nechtěl zacházet dopodrobna 

v této debatě. Nakonec byla jeho slova: a na co Tobě takové debaty, na co 

to potřebuješ, běž raději něco užitečného dělat. Jak já bych rád s otcem 

o takových věcech besedoval. Bohužel nebylo to možné. 

Vzpomínám, jak můj strýc František Malíř, který byl listonošem na 

poště v Prostřední Suché, byl též odvelen do Horních Datyň na poštu. 

Nebyl ani čas se s ním ani rozloučit. Strýc a teta Betka bydleli za tratí na 

Šumbarku v nájmu. Už se ani nevzpomínám, jak se majitel domku 

jmenoval. 

V letních měsících, a to o 24. červnu, je Jana Křtitele, a to býval v Suché 

odpust (pouť). Pro nás mladé to bylo úplné povyražení. Přijeli, a to každým 

rokem, komedianti – kolotočníci. Postavili řetízkový kolotoč, housenkovou 

dráhu, houpačky a jiné atrakce, a to bylo pro mladé i staré opravdu 

pobavení. Já sám jsem tam byl i se sousedovic Drahuškou a s mojí sestrou 

Elinkou. Tam se také Elinka seznámila s kamarádem Žankem Lorenčičem 

z Burianové Kolonie. Nakonec jsme se všichni seznámili i s jeho dalším 

kamarádem Jirkou Stařičným. Často jsme se scházeli u nás. Jednoho dne 

přivezl Žanek Lorenčič americký gramofon, a tak se pod kaštanem 

vyhrávalo. Později jsem tento gramofon odkoupil a docela lacino. 

Americký gramofon neměl troubu jako ostatní, ale byla to skříňka a 

vepředu ve skříňce měla dvířka, která se při přehrávání gramodesek musela 

otevřít. Bylo to skoro jako rádio.  

Jednou také Žanek donesl krystalové rádio. Samozřejmě, že jsme to 

hned natáhli, myslím tím antény a připevníli přístroj s konektorem krystalu 
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a sluchátky a začali, samozřejmě že na černo, poslouchat rozhlas. 

Nejlépe bylo slyšet Ostravu, Katovice, německou stanici Tropau (Opava).  

Slabě už bylo slyšet Breslau (Wratislav), Krakov a Brno. 

V červenci začala stanice Tropau, čili Opava, vysílat v polské řeči 

zprávy a události ze světa. Hlavně ve večerních hodinách byl poslech 

perfektní. Poslouchali jsme skoro všichni, jak Němci sdělují a štvou proti 

Polsku. Dokonce řekli toto: Hranice Polska se za chvíli ztratí a Polsko 

přestane existovat! Měli jsme z toho pochopitelně velikou radost už proto, 

že nám násilně sebrali Těšínsko místo toho, aby se tehdy přidali k nám a šli 

s námi do boje proti Němcům! 

Všichni jsme se utěšovali tím, že když přijdou Němci, určitě část 

Těšínska obsazená Polskem připadne k ČSR. Ale nestalo se tak … 

Bylo to jako noční můra, když vás škrtí! Byl to neuvěřitelný šok. Večer 

14. března 1938 za plískanice a hustého sněžení překročila německá 

Wermacht hranice druhé republiky ČSR a pronikají do Ostravy. Po 18. 

hodině jsou už v Ostravě. Nikde nikdo ani nevystřelil, jedinou ranou aspoň 

morálně ukázat, že stojíme za svou českou vlast. Nic takového se nestalo. 

Němci postupovali dál ve směru na Frýdek a Místek, ať příkaz byl 

vydán na den 15. březen, kdy Němci dle dohody měli ve svém vojenském 

štábu dohodnuto překročit hranice ČSR ráno po 6. hodině. 

Po 18. hodině ve Frýdku-Místku padá hustý sníh. U Čajánkových 

kasáren hlavní brány stojí na stráži dva poddůstojníci. Na svém strážním 

stanovišti mají kulomet s několika zásobníky. Po ulici od Bílovce je slyšet 

strašný hluk. Přes husté sněžení nebylo nic vidět. Hlomoz se stupňoval, až 

se objevila obrněná vozidla temně osvětlené německé armády. Tu zařval 

jeden z poddůstojníků: „Do zbraně! … poplach, Němci.“ Začali pálit proti 

obrněným vozům. Byl to německý motorizovaný předvoj projíždějící kolem 

Čajánkových kasáren. Strhla se palba. V Místku narazil Wermat na 

nečekaný odpor vojáků jednoho praporu 8. pluku Slezského.  

Rozhodla o situaci, jak sami vojáci chtěli. Tento přepad nečekaný pro 

Němce provedla skupina poddůstojníků, žáků kurzu polštiny s poručíkem 

Karlem Martínkem a kapitánem Pavlíkem v čele. Oba rozhodní, odvážní 

důstojníci si rozdělili rajóny působnosti v kasárnách a řídili palebný boj, při 

němž naši používali oken, dveří a rohů budovy za střílny. Překvapení 

Němci pálili na všechny strany z keřů parku a z krytů domů na protější 

straně. 

Přestože se oboustranná palba stupňovala, k pohybovému boji nedošlo. 

Kapitán Pavlík se snažil osobně situaci na dvoře kasáren i telefonicky 

v druhých kasárnách ohodnotit. Ale když zjistil, že jinde ve městě se 
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nebojuje, a když Němci použili obrněných vozů a protitankových děl, 

považoval situaci pro osazenstvo kasáren za kritickou. Poněvadž jeden 

zásah na některou plně obydlenou ubikaci mužstva by jistě způsobil veliké 

ztráty na životech vlastně bezbranných nováčků, rozhodl se vyjednávat. 

Německé velení nabídku okamžitě přijalo, srážku nečekalo, byla mu 

nepříjemná vojensky i politicky. S branným odporem scénář jejich „paci-

fikační akce“ nepočítal. 

 

ROZHOVOR S OČITÝM SVĚDKEM UDÁLOSTI 

V MÍSTKU 
Vyprávěl mi Bohuslav Přibyla, který v kritický den sloužil na stráži dne 

14. března 1939, bylo to úterý. Je 17:30 hodin, jako přívaly kalných vod 

hnaly se v tu dobu nacistické motorizované jednotky od Příbora vedené 

plukovníkem Stoewerem. Jejich čelo tvořily motorizované jednotky polního 

četnictva. Projely hraniční čarou. Němečtí celníci zatím obsadili budku naší 

pohraniční stráže. Jednomu celníkovi se podařilo podat hlášení do 

Rychvaltic.  

Krátce před překročením hranic telefonovali Němci z Příbora okresnímu 

hejtmanovi Cidlikovi, aby německým vojákům nebyly činěny potíže, že 

pouze projíždějí na Slovensko. 

Teprve po osmnácté hodině přijelo říšské vojsko do vnitřního města. Se 

smíšenými pocity zloby, překvapení a lítosti jsme pozorovali zpupné tváře 

vetřelců. Do očí se nám draly slzy bezmocného hněvu a zatínaly jsme pěsti. 

Část jednotek projela městem a blížila se k Čajánkovým kasárnám před 

mostem přes řeku Ostravici. 

„Stojím před bránou kasáren“, líčí mi tehdejší situaci bývalý velitel 

stráže Bohuslav Přibyla, „přede mnou strážný Sagan, takový hromotluk 

odněkud z východního Slovenska, a najednou slyším motory. Kolem nás 

projelo několi sidecarů, aniž by zastavily. Měl jsem dojem, že to jsou naši 

četníci. Byla už tma a hustě sněžilo. Hlásil jsem to. Velitel praporu pplk: 

Štěpina mi řekl: Nemám žádné informace, asi jde o nějaký povolený 

průjezd. Vrátil jsem se před strážnici. Asi za 15 až 20 minut jedou kolem 

nás čtyřstopá vozidla plně obsazená lidmi. Byl jsem v bráně a strážný Savan 

kousek vpředu. Jeden automobil zastavil … Teď už jsem poznal, že to jsou 

Němci – několik vojáků. Slyšeli jsme „Vzdejte se!“ Ihned jsem dal povel: 

„Do zbraně!“ A teď už třeskl výstřel. Kdo byl první – zda voják Sagan nebo 

německý důstojník, těžko povědět. Stáhli jsme se dovnitř, zavřel jsem 

dvířka v bráně a nařídil, aby stráž obsadila okna a zahájila palbu. Potom 

jsem utíkal za pplk. Štěpinou, co mám dělat. Neporadil, nevěděl. Jenom mi 
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přikázal, abych se ihned vrátil ke stráži. To už byl ve vratech průstřel. 

Palba pokračovala. 

Hned když se ozvaly první rány, vyběhl kapitán Pavlík ven. V tom 

zazněl ode dveří výkřik vojína: „Němci jsou tu!“ Ale už tu byl i kpt. Pavlík 

a nařídil: „Všichni na můj povel zamnou!“ Jmenoval svého zástupce a 

přidělil úkoly. 

Rozpoutal se zuřivý a nerovný boj řízený energickými povely kapitána 

Pavlíka. Naši vojáci stříleli do nepřátel z pušek a lehkých kulometů. 

Nacističtí vojáci jim odpovídali strojními puškami a protiletadlovými děly. 

Všichni si uvědomovali naprostou převahu útočníka, ale rozbouřená krev se 

nedala utišit. 

Němečtí vojáci zalehli u silnice na okraji parku a do křoví mezi domy. 

Silné reflektory aut ztěžovaly pozorování i střelbu. Nepřátelských posil 

stále přibývalo. Téměř současně se rozpoutal boj u jiných rot. Do místnosti 

kasárenského dozorčího důstojníka přiběhl vojín a hlásil: „Pane četaři, 

Němci jsou tady!“ Četař Štefek zavolal na vojáky – nováčky: „Kdo se 

nebojí a umí střílet, do toho!“ Vojáci urazili zámek rotního magazinu. Bylo 

tam málo střeliva.  

To už u deváté roty stříleli staří mazáci. Výkonný ortmistr Josef Sitek 

podává zbraně. Z okna bylo vidět první raněné ležet na dlažbě. Byli to 

Němci. Ve druhém patře XI. Roty byli většinou nováčci. Dozorčí desátník 

hlásil, že kasárna jsou přepadena Němci. Výkonný rotmistr Vilém Tobola 

vyzval nováčky, aby stříleli, kdo umí, a vytálh lehký kulomet. Svobodník 

Horecký mu podával zásobníky. V celých kasárnách byla tma. Kapitán 

Pavlík vypnul proud hned na začátku boje. Naši vojáci stříleli ze všech stran 

i ze střechy. S nacistickými jednotkami byli všude místní Němci. Sloužili 

jim jako průvodci. Palba našich slábla. Na druhé straně sílila. Nebylo 

munice. … Na dvůr vjíždí obrněný vůz … poručík Martínek k veliteli 

praporu! Volá svobodník Přibyla … Když se k němu dostavil, tázal se ho 

pplk. Štěpina, zda umí německy. Ten odpověděl, že ano. Dal mu koště, kde 

byla bílá košile, aby šel vyjednat zastavení palby. Po splnění rozkazu 

naložili jej do auta a odvezli k výslechu. Podplukovník Štěpina vystoupil 

před bránu a vylechl rozkat velitele německé armády … 

„Zprávy o počtu mrtvých jsou nepřesné,“ sděloval mi Bohuslav 

Přivbyla, „pokud jsem já viděl, bylo tak 12 až 18 mrtvých Němců.“ Jiní 

tvrdí jako náhodný chodec E. Krkoška z Místku, že viděl 20 mrtvých 

okupantů, naskládaných na sebe. Dr. Knotek, který byl zaměstnán na 

finančním úřadě naprti kasáren, viděl mrtvé nacistické vojáky v parku.“ 
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Bylo vidět, že naši vojáci nestříleli nazdařbůh, ale bránili se proti 

hitlerovské okupaci se vším zápalem a nenávistí. 

 

SLOVENSKO SE STÁVÁ SAMOSTATNÝM STÁTEM 
 

Zvlášť nebezpečně se po mnichovském diktátu vyvíjela situace na 

Slovensku. Reakční síly vedené Hlinkovou ludovou stranou, využily krize 

k tomu, aby se chopily moci. Byla ustavena zemská vláda v čele s Josefem 

Tisem a dalšími radikály, kteří otevřeně směřovali k fašismu. Dne 22. 

listopadu byla uzákoněna autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi. Název 

republiky „Česko-Slovenská“.  

Na Podkarpatské Rusi vládla vláda A. Vološina, která už byla ustavena 

26. října 1938. Jak už jsem uvedl na předcházejících stranách. Takže jsme 

byli docela okleštěni. 

14. března Čs. zpravodajci odletěli do Londýna.  

Generál Fiala, který tehdy vykonával funkci náčelníka hlavního štábu, 

po válce vypověděl, že po třetí hodině dal z vlastního popudu pokyn ke 

spálení všech tajných spisů. Velitel československého vojenského letectva 

generál Fajfr později doznal, že v té době začali zkoumat situaci na 

vojenských letištích a možnosti k eventuálnímu odletu, ale v důsledku 

povětrnostní situace byl start vyloučen. 

 

VZPOMÍNKA, JAK TO BYLO NA PODKARPATSKÉ 

RUSI.  
 

Adolf Brchan z četnické stanice v Rjapidu zjistil, že došla od důvěrníků 

z Mukačeva ověřená zpráva, že maďarské jednotky chtějí v nejbližších 

dnech obsadit celou Karpatskou Ukrajinu. Velmoci prý to odsouhlasily a 

připravovaný vpád schvalují.  

Večerní a noční stráže, které z 13. na 14. března nastoupily na 

stanoviště, nehlásily ještě nic podezřelého. 

Neúspěšná léčka. Na závodčího Bohumila Pospíšila a svobodníka 

Ladislava Kahouna připadla ranní hlídka v předpolí kláštera, kde na 

demarkační čáře přehrazovalo silnici k Mukačevu několik silných klád. Na 

jedné straně barikády postával maďarský strážný, na druhé opačné straně 

dva mladí četníci. Zbytek družstva, kterému velel strážmistr Alois Svátek, 

odpočíval v klášteře. Tamní posádku tvořilo 17 mužů. Kolem šesté hodiny 

ráno závodčí Pospíšil postřehl u Rozvegova čilý ruch. Oběma příkopy se 

plížili honvédi. Četníci je pobaveně sledovali, ale když v blízkosti domku, 
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který patřil mudačevskému policistovi Chanosovi, vyšla na dvůr 

hospodyně, Pospíšil ji požádal, aby se maďarského strážného zeptala, co to 

znamená. Voják jí dopověděl, že mají poplach a cvičení. Pospíšil 

s Kahounem očekávali, co se bude dít. Brzo pochopili … 

Zalehli, a pušky položili na kmeny stromů. Proud těchto vojáků se však 

stále táhl od Rozvegova. V plotě Chanasových byl silný kůl. Řekl jsem 

Kahounovi, ať se k němu přitlačí. Sám jsem se postavil vedle něj. V tom se 

objevil maďarský důstojník s pistolí v ruce a něco na nás zařval. Snad „ruce 

vzhůru“, nerozuměl jsem mu. Bylo to vše dílem okamžiku. A najednou od 

všech maďarských vojáků, ležících za kmeny stromů (bylo jich 10 – 12), 

byla na nás vypálená salva z pušek. Na odpor v této situaci nebylo 

pomyšlení. Než bych odjistil pušku, byl bych odstřelen. 

Hlídka na demarkační čáře naštěstí neztratila duchapřítomnost. Pospíšil 

vrazil do dveří Chanasova domku. Počkal na Kohouta, zabouchl je a zajistil 

zástrrčkou. Na opačné straně stavení vyskočili z oken, přeletěli živý plot a 

běželi podél Latorice. Měli jasný cíl. Dostat se do kláštera a varovat 

kamarády. Šťastně přeběhli silnici a dostali se přímo pod klášterní zeď.  

O bránu se opíral návěstný – robustní strážmistr Bača. Díval se 

nechápavě na hlídku kličkující po silnici. „Bačo, rychle, je zle. Přepadli nás 

Maďaři. Rychle nám otevři bránu“. Konečně byli v bezpečí. 

Zástupce velitele čety - praporčík Vlach i oba velitelé družstev 

ubytovaných v klášteře, vzbudili všechny spáče. Sotva stačili popadnout 

karabiny, munici a granáty a rozložit se u oken, když první střely útočníků 

rozbíjely sklo. „Sosáci“ měli nyní cíl jako na dlani. Samotný klášter skýtal 

dobré opevnění. Kolem kláštera ze směru od Rozvegova a Mukačeva byla 

vysoká zeď se železnými vraty. Měli jsme k dispozici lehké kulomety, 

pušky a granáty. Tato nepatrná jednotka v Podmonastýru ovládala široký 

palební prostor ve směru na Rozvegovo a na lukách ve směru 

k Podhorjanům, a hlavně znemožňovala pronikání hortyhovského vojska po 

silnici vedoucí kolem kláštera na Kolčino a Činaděvo… 

Z oken kláštera šlehaly dlouhé dávky z kulometů. Svátkovo družstvo si 

již dříve připravilo okna k palbě, a tlusté zdi místnosti je spolehlivě chránily 

před střelami útočníků. Několik příslušníků SOS se rozmístilo za zdi dvora 

a mohutnými rozmachy přehazovali do předpolí ruční granáty, jejichž 

střepiny vždy zahnaly nejsrdnatější a nejdrzejší útočníky. 

První útok proti klášteru po půl sedmé ráno se rychle zhroutil. Po dvaceti 

minutách vyrazili horthyovci na zteč podruhé. Tentokrát se stejným 

výsledkem. Poté začaly v okolí kláštera vybuchovat dělostřelecké granáty. 

Řinčelo sklo, sypaly se tašky na střechách rozbíjené střepinami. Granáty 
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však většinou zasáhly předpolí nebo vinice v okolí. Po chodbách 

kláštera pobíhali mniši Vasiliáni. Představený kláštera se stavěl proti tomu, 

co se děje. Klášter že bude zpustošen. Srdnatější mniši však střelcům 

roznášeli jídlo a obvazovali raněné. Dokonce se objevili i takoví, kteří 

roznášeli střelivo a několik jich vystřelilo i na oblehatelé. 

Svědectví o urputném a nerovném boji podal ve svém hlášení hlavní 

důstojík pro Podkarpatskou Rus - plukovník gšt. Jan Heřman.  

Daleko od kláštera v Rozvegově se ozýval silný hluk boje, pušková a 

kulometná palba i silné detonace od ručních granátů nebo do dělostřelectva. 

Obránci měli obavu z nechráněného křídla. Během odpoledne odešlo pět 

dobrovolníků na rozkaz praporčíka Vlacha bránit do vinic odkrytý bok.  

 

S posledními náboji 
 

Z dálky od Činaděva kolem poledne zarachotila palba vlastních těžkých 

kulometů. To rozhodlo. Ačkoliv zůstali odříznutí bez zpráv a spojení 

s ostatními jednotkami, poznali, že do boje zasáhli pěšáci I. praporu 36. 

pěšího pluku. Ale ani ústup z kláštera nebyl snadný. Ze všech stran 

zaznívala palba. 

Jejich sousedé opustili bojová stanoviště dříve či později. Družstvo 

z Lovačky a Galičky - 10 mužů ubytovaných v domku na vinici, kterému 

velel strážmistr Václav Valenta, se dostalo do prudké palby. Závodčí - 

Luděk Odehnal, Jaroslav Hiller a Jindřich Nejedlo - utrpěli zranění, ale 

s pomocí kamarádů se jim podařilo uniknout. Od Rákošína zasáhl se svými 

podřízenými tamní velitel vrchní strážmistr František Lukeš a zastavil 

alespoň na čas postup horthyovců. Ústup osádky kláštera sledoval ze svého 

stanoviště příslušník sousedního družstva závodčí František Popelka. 

Pochopil, že obránci kláštera se dostanou do zoufalé situace ... 

Sousedé byli úplně obklíčení a kruh kolem nich se stahoval. Nařídil 

přesun svých druhů na výhodnější místo palebného postavení a dal rozkaz 

k prudké palbě v úmyslu maďarský záměr překazit. Štěstí nám přálo. 

Maďaři, překvapeni prudkou palbou se rozprchli... 

Uvolnění sousedé mohli zatím ustoupit. Naše družstvo bylo pak v ohni 

střelby, ba dokonce bylo použito i dělostřelectvo. 

Tak byla zakončena epocha II. republiky československé. Byl to konec, 

ale naděje u opravdového vlastence zůstala hluboko v srdcích všech! 

Musím ještě podotknout, že pozůstalé útvary jako pluky se dostali na 

území Rumunska i s výzbrojí. Generál Lev Prchala, ať neměl k tomu právo 
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a rozkaz, rozpustil zbytky Čs. vojsk a sám odešel přes Jugoslávii do 

Francie a později do Anglie. 

 

Chronologický postup událostí od 30. září 1938. 

 

30. září dopoledne přijala vláda gen. Syrového mnichovskou kapitulaci. 

1. října ve 14.00 hodin začal wehrmacht obsazovat čs. území na Šumavě. 

3. října - demise Syrového vlády. 

4. října - Hitler v Chebu a v Karlových Varech. 

5. října - odstoupil prezident Dr. Eduard Beneš - druhá vláda gen. J. Syro-

vého. 

6. října - tzv. Žilinská dohoda, žádající autonomii Slovenska.  

7. října - německé vojsko obsazuje páté pásmo se 700 000 Čechy. Tito 

jmenován předsedou autonomní vlády na Slovensku. 

9. října - v Komárně začaly čs.-maďarské rozhovory. 

10. října - polská vojska obsazují Čs. Těšínsko. V 9.00 hodin předává čs. 

gen. Šnejdárek klíče od města Českého Těšína na mostě přes Olší. V 11.00 

hodin polská vojska obsazují obec Prostřední Suchou.  

11. října - na Podkarpatské Rusi autonomní vláda v čele s A. Brodym. 

Beneš zahajuje jednání s budoucími spolupracovníky v odboji. 

13. - 14. října - ministr zahr. Chvalkovský u Hitlera v Berlíně. 

14. října - Karmazín státním tajemníkem v Bratislavě. 

21. října - v Berlíně předložen návrh mírové likvidace Československa. 

22. října - Dr. E. Beneš odletěl do Londýna i se svou manželkou Hanou. 

25. října - vedení soc. dem. strany se rozhodlo vystoupit z II. Internacionály 

a založit stranu pracujících  

26. října - ustavena vláda A. Vološina na Podkarpatské Rusi. 

28. října - státní svátek pracovním dnem. 

2. listopadu - vídeňská arbitráž rozhodla o odstoupení území Maďarsku. 

10. listopad - Němci žádají šesté pásmo /111 obcí/. 

12. listopad - Horthy přijel do Košic. 

17. listopad - v Praze se sešel parlament. 

21. listopad - čs. hranice prohlášeny za definitivní. 

22. listopad - uzákoněna autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi. Název 

republiky „Česko-Slovenská“. 

30. listopad - Dr. Hácha zvolen presidentem republiky. 

1. prosinec - vláda jmenována v čele s R. Beranem. 

11. prosinec - ustavující sjezd Národní strany práce v Praze. 

15. prosinec - Národní shromáždění přijalo tzv. zmocňovací zákon. 
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17. prosinec - dodatek ke směrnicím wehrmachtu o likvidaci zbytku 

Československa. 

25. prosinec - zemřel Karel Čapek. Dr. Emil Hácha odjíždí na Slovensko. 

1939 
Leden - začíná se formovat protiberanovské křídlo pod vedením 

ministra Eliáše. 

13. ledna - zemská zastupitelstva v českých zemích rozpuštěna. 

16. ledna - Hitler jedná s maďarským min. zahraničí o řešení českého 

problému. 

18. ledna - první schůze slovenského sněmu. 

21. ledna - ministr zahraničí Chvalkovský u Hitlera v Berlíně - rekonstrukce 

slovenské vlády. 

26. ledna - poznámka v denníku gen. Hessela: „Na pořadu dne - likvidace 

ČSR“. Ribentrop ve Waršavě - vzájemné rozladění. 

27. ledna - Beranova vláda uznala Francův režim. 

28. ledna - povolená nacistická strana /NSDAP/ v českých zemích. 

2. února - Tuka u Hitlera a Geringa 

5. února - první informace záp. diplomatů o chystané okupaci. 

8. února - západní velmoci sondují v Berlíně politiku k ČSR. 

12. února - podnět některých ministrů k zákroku na Slovensku. Tuka 

s Kaarmasinem u Hitlera Ribentropa. Volby na Podkarpatské Rusi. 

13. února - povoleno vyvěšování nacistických vlajek v českých zemích. 

14. února - razie proti funkcionářům KSČ. 

17. února - odprodej části čs. výzbroje Německu. 

18. února - tajná polsko-slovenská jednání v Ružomberku. 

23. února - poslanec Kundt opouští Prahu. 

28. února - Krychtálek v Berlíně. Ďurčanský a Pružinský u Göringa. 

Únor - tajná mise Polska jedná s gen. J. Syrovým. 

1. března - Dr. Masřík v Berlíně 

7. března - protifašistické shromáždění v Lánech. 

9. - 10. března - zákrok čs. armády na Slovensku pod vedením gen Homoly. 

11. března - Hácha jmenoval Sidorovu vládu na Slovensku. 

12. března – Hitler vybízí Maďarsko k obsazení Podkarpatské Rusi. 

13. března – v Drážďanech podepsáno nařízení o okupaci a správě českých 

zemí. Tisova cesta k Hitlerovi. Od rána se čs. vojska u Mukačeva brání 

proti maďarské armádě. 

14. března – čs. zpravodajci odletěli do Londýna. Ve 12 hodin vyhlášena 

samostatnost Slovenska. Odpoledne jede Hácha do Berlína. Večer německá 

armáda obsazuje Ostravu s okolím. Čs. vojáci 8. pěšího pluku Slezského 
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brání kasárna ve Frýdku-Místku pod velením kpt. Pavlíka. Vydán 

rozkaz Blaskowitze jednotkám, nastupujícím k okupaci ČSR. V 17.00 

hodin vyhlášena samostatnost Podkarpatské Rusi. Povstání sičovců 

v Chustu. 

15. března – ve 3 hodiny se sešla Beranova vláda. Ve 4 hodiny Hácha 

podepsal, že se podřizuje Hitlerovi. V 6 hodin začal wehrmacht okupovat 

české země. V Praze se ustavil Gajdův tzv. Český Národní výbor. V Chustu 

čs. vojsko do 15 hodin brání naše hranice. Večer Hitler v Praze na 

Hradčanech. 

16. března – vyhlášen protektorát Čechy a Morava. 

To je spád událostí v nejtěžší hodině naší republiky. 

Atmosféra velkého neklidu se uklidnila. Je pěkné jaro. Já dojíždím do 

práce do Lazu na Novou Jámu, kde pracuji u firmy Reik. Práce se mi líbí, 

i když je namáhavá. Jen při práci na výměně pražců je třeba mít pěknou 

sílu. Nejdříve je nutno vybrat veškerý štěrk vedle pražce do hloubky asi tak 

20 cm pod pražec a 2 metry délky z kolejiště. Štěrk se vybírá vidlemi, proto 

zvlášť dělané. Musí se uvolnit upevňovadla od měnícího pražce a dalších 

čtyř pražců vlevo i vpravo. Zvedákem se nadzvedne kolejnice na obou 

stranách a krompáčem se pak starý pražec táhne předem připraveným 

járkem ven. Pak se vsouvá nový pražec na místo starého. Upevňovadla se 

musí zase přišroubovat atd. 

Také polští vojáci se již odsunuli z našeho najatého pole a zůstali po 

nich jen vyhloubená místa, kde měli umístěná děla. Tato se také dala do 

pořádku a zdálo se, že nastává jakýsi klid a mír. 

Po práci jsme všichni pracovali na poli. Začínala sadba brambor. Otec 

měl odpolední a já šel s matkou na pole. Přišla za námi paní Tomášková a 

chlubila se, jak Drahuška pokračuje v lásce s poručíkem polské armády. 

Povídala, že si dopisují, a že poručík je nyní v Bilksku a co nevidět se 

přijede na Drahušku podívat. Já jsem se pochopitelně jen usmíval, protože 

mi nic jiného nezbývalo. Myslel jsem si jen, aby přijel. 

Den za dnem plynul dál. Někdy k večeru přišla Drahuše a vykládala, že 

jí nebaví psát polské dopisy pro poručíka. Já jí pokaždé říkal, „jsi jediná 

holka, a proto musíš matinku poslouchat.“ 

 

JAKO KDYŽ BOMBA SPADNE Z NEBE 
 

Ve Forein Office Colvin 29. března oznámil, že má spolehlivé informace 

o možnostech nenadálého německého přepadu Polska. Úder by mohl být 
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záležitostí několika dnů, ba dokonce hodin. Byl z toho poprask jak 

v Anglii, tak i ve Francii. 

Už Ribentrop si pozval 21. března do své pracovny velvyslance 

Lipského. Ten tušil, že jen co přijede do Berlína, budou ho zde čekat těžké 

dny. Také že byly. Ribentrop na něm žádal „řešení gdaňské otázky“. Ještě 

téhož večera odjel Lipský do Varšavy, aby informoval svou vládu.  

Poláci zaujali zamítavé stanovisko o gdaňské otázce. Lipský se vracel do 

Berlína. Hitler odestoval, aby se nemusel setkat s Lipským. Před odjezdem 

se ještě radil s několika veliteli o vztazích v Polsku. Zbraní prý použije 

Německo, jen když nedostane Gdaňsk dobrovolně. Generálu 

Brauchitschovi už ale Hitler řekl, že říše musí uvažovat o takovém 

„vyřízení“ Polska, aby se s ním v příštích padesátilétech již vůbec 

nepočítalo jako s politickým činitelem … 

Začala opět zuřivá kampaň o Gdaňsk a o koridor přes Polsko do Pruska.  

V srpnu 1939 na stadionu „Polonia“ v Karviné je mohutná manifestace. 

Jsou tam umístěné mohutné plakáty, na kterých jest zobrazen Adolf Hitler, 

jak stojí na dvojáku a maluje a polský voják mu podráží žebřík a Hitler 

padá dolů. Řečník na tribuně řve: „Nědamy ani kavalek ziemie Němcům“ 

„Šlonsk zaolžiansky nieodamy, ale Hitlera zmalujemy“… 

Měl jsem z toho, pochopitelně, velkou radost za to, že nám skočili do 

zad v roce 1938. Poláci začali stavět překážky z ostnatého drátu podél 

Šenova, Petřvaldského lesa, v Lazích v Zimním dole a jinde. 

Jednoho dne, když jsme přijeli do práce, přijel šofér od inženýra Julia 

Reika a sdělil nám, že pan inženýr odjel, není známo kam.  

Všichni pracovníci se spontánně shodli v tom, že jako žid cítí vítr, a pro-

to vzal roha.  

Náš parťák Janek Sikora šel za placmistrem, pod kterého jsme podléhali, 

a oznámil, co se stalo. Práci jsme samozřejmě dnešním dnem ukončili. Ještě 

dobře, že bylo dva dni po výplatě. 

Tak a jsem zase doma a odpočívám. 

 

JEŠTĚ K OKUPACI NAŠEHO TĚŠÍNSKA 
Přesně v 10:00 hodin odpochodoval 8. pěší pluk Slezský z Horní a 

Prostřední Suché směrem na Dolní Suchou. Tento 8. pěší pluk, který byl 

umístěný v kasárnách ve Frýdku-Místku a nyní opouštěl naše území, nebyl 

zdrcen tímto úkolem, ale všichni volali „my se opět vrátíme!“. Za půl 

hodiny nato přijížděli vozidla polské okupační armády a obsazovali naší 

radnici. Bylo deset čtyřicetpět. Poláci stojící na okraji silnice provolávali 
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slávu polskému vojsku. Tomuto polskému vojsku velel generál 

Bortnovsky a přijížděli ze směru od Horní Suché. 

Nad obsazovaným územím kroužilo asi tak padesát letadel, která tvořila 

znak polského státu Polskou orlici. 

Demarkační čára vedla takto: od Beskyd včetně hory Prašivé po řece 

Lučina až pod školu v Horních Bludovicích, tam pak přecházela směrem na 

Kempiany a Vratimov. V Dolních Datyních se stáčela směrem severním 

opět na řeku Lučinu, pak k bývalému nádraží Šumbark, kde výpravní 

budova byla v Polsku a obytná budova patřící k výpravní budově byla 

v ČSR. Hranice pak postupovala kolmo směrem na Petřvaldský les mezi 

doly Ludvík a Pokrok ke koupališti Eldorádo v Radvanicích a ke Hrušovu 

na řeku Odru. Vcelku polovice Těšínska byla okupována Beckovskou 

fašistickou polskou armádou. 

Poláci okamžitě zastavili české školy a děti musely do polských škol. Na 

úřadech se zavedla polská úřední řeč. 

Občané české národnosti byli propouštěni ze zaměstnání, byť byli 

pouhými dělníky nebo horníky. Kdo se angažovali, byli z prostoru Těšínska 

vyhnáni a bylo vidět každou chvíli, jak čs. vojenské vozidlo s čs. vojáky 

s bílou páskou na přilbě stěhují občany české národnosti do Frýdku – 

Místku nebo Ostravy a jinde. 

 

ZBĚSILOST POLÁKŮ 
 

O vánočních svátcích v obci Dětmarovice vtrhli polští fašisté zrovna 

o Štědrém večeru do příbytků českých rodin, rozmlátili vánoční stromek, 

převrátili nábytek a rodinu zbili pendreky tak, že některé bylo nutno 

ilegálně převést do nemocnice v Ostravě na Fifejdy. Šlo o těžká poranění. 

Bylo to v takovém měřítku, že přijeli zástupci vlády do Fifejdské 

nemocnice podívat se na zmrzačené občany. Ti, kteří nebyli napadeni, 

dostali tříhodinovou výpověď a museli se ze svých příbytků vystěhovat. Na 

vlastní kůži jsme poznali naše slovanské bratry.  

Zde musím připomenout jen takovou malou perličku. Na hřišti (bývalém 

AFK-Suchá) Polonia-Suchá bylo utkání naše Suchá proti Ustroňu. Šel jsem 

se na tento fotbalový zápas podívat. U vchodu potkávám mého spolužáda 

Poldu Vinklera a zdravím jej pozdravem naším „NAZDAR POLDA“. 

Přehlíd jsem samozřejmě, že u vchodu na hřiště stojí jejich posterunkový 

policista. Ten okamžitě přiskočí ke mně a ptá se: Pan sobě řeknul Nazdar? 

Ano, odpověděl jsem. Nic zvláštního jsem na tom neviděl. Tak něch pan 

sobě řekne ještě ráz. No což, řekl jsem Nazdar. To choť pan. A vedl mě 
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tento policista na jejich policejní stanici. Když mě přivedl do jedné 

z místností a vstoupil, řekl mi „Pan něch sobě vyběre.“ V kanceláři jsem nic 

neviděl, co bych si měl vybrat, poněvadž kromě kancelářského nábytku 

jsem viděl viset na zdi sedm pendreků. Povídám mu, že nevím, co si mám 

vybrat. Načež vzal jeden z pendreků, a jak mě přetáhl, tak jsem měl 

v kalhotech. Pak mě chytil za límec a vyhodil. Samozřejmě bylo po fotbale. 

 

OKUPACE POLSKA 
 

Nový rok 1939, vše jásá, zpívá a tančí, ale jen Poláci. Také i manifestují, 

že „ani kavalek země nedají Němcům“. Už to pomalu smrdí, říkám si. 

V srpnu 1939 ohromná manifestace na stadionu Polonia v Karviné. Na 

tribuně vykřikují polští řečníci a politikové „Nedáme Gdaňsk ani Zaolzie“. 

Dne 1. září 1939 Poláci vyhazují mosty. V Dolní Suché u obchodu 

s konfekcí Šalamonoviče v 5:15 hodin vyhodili most přes trať. Otřes byl tak 

silný, že na budově Šalamonoviče nadzvedl střechu. Navíc vojáci, kteří 

odpálili tento most, se neschovali do úkrytu za násep trati, ale zalehli do 

strany mostu a při výbuchu této nálože to všem šesti vojákům roztrhlo plíce. 

Německá armáda postupovala několika směry. Jedni po státní silnici 

Ostrava-Šumbark-Bludovice-Těrlicko-Český Těšín (tehdy Cieszin). 

Některé útvary, a to rychlé motorizované jednotky přes Dolní, Prostřední a 

Horní Suchou, směr Karviná. Další z Ostravy na Orlovou-Petrovice atd. Na 

věži šachty „Důl Suchá“ (tehdy kopalňa Sucha) byli umístěni vojáci a 

čekali s těžkým kulometem na Němce. Marně čekali. Vrátnice již byla 

obsazená Frajkorpsem a celé polské družstvo obklíčeno. Už byla obsazená 

Orlová, Karviná, Těšín. Padli do zajetí. 

Těšínsko prožívá třetí okupaci. Jaké to bude? Ptají se mnozí občané, co 

bude s námi Čechy? Na budovách zavlály německé a české prapory a my 

jsme se domnívali, že budeme patřit do protektorátu Čechy-Morava. Byly 

dokonce v češtině vyhlášky. Všichni jsme byli rádi, že polskou okupaci vzal 

čert. 

Dne 12. září 1939 jsem nastoupil v orlovské cihelně práci. Nakonec 

nelituji ani toho, že jsem měl nastoupit dnem 15. října minulého roku jako 

učeň v autodílně u Fy. Kempny v Ostravě. Jak vidět řemeslníkem už asi 

nebudu. Ještě není všemu konec. 

 Dnem 15. října 1939 jsem převzat jako povrchový dělník šachtou Důl 

Suchá. Jsem rád, že je to v místě, do Orlové to bylo pěšky třičtvrtě hodiny.  
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Válka s Polskem trvala pouhých 14 dnů. Poláci nakonec 

kapitulovali. Ministerstvo vnitra německé říše vydalo nařízení, že každý 

Polák bude platit 15% ze své mzdy odkřivdění Němcům za válku.  

Před Vánocemi roku 1939 se začaly vytrácet vyvěšené československé 

prapory a mizet české vyhlášky. Naše domněnka, že tři měsíce stačilo na 

vyvěšení našich čs. praporů, byla mylná. Přišel zákaz na vylepování 

českých vyhlášek a i na vyvěšování čs. praporů. V Berlíně bylo rozhodnuto, 

že Olzagebit bude začleněn do německé říše jako Obrslezien a dostal docela 

odlišné zákony, než byly v Sudetech, Protektorátu nebo v říši. Další nové 

zklamání.  

Moje školní přítelkyně ztratila kontakt s polským důstojníkem. Začali 

jsme se opět scházet. Dokonce i její matka navštěvovala naši rodinu. Já 

jsem využil příležitosti a chodily jsme spolu s Drahuší do kina v Dolní 

Suché nebo do Kuběny v Prostřední Suché. 

 

SESTAVA VEDENÍ NA OLZAGEBITU 
 

Těšínští vládci německé okupace byli těšínský gaulaiter Fritz Bracht, 

kreisleiter Albert Smagon, breichsleiter Drahberg, landrát Dr. Kruger.  

Hlavní představitelé nacistického okupačního systému v létech 1939 až 

1945 na Těšínsku, jimž Hitler a Himler uložili závažný úkol: Dosáhnout a 

za každou cenu toho, aby se na Těšínsku stala německá země bez jediného 

„rasově nevyhovujícího“ Čecha nebo Poláka. To ostatně mnozí znali 

z vlastní zkušenosti: Fingerabdruk (otisk prstu), Volklista Nr. 3, vysídlo-

vání, masová exekuce, kolonisace německých sedláků z Volyně a Bukoviny 

– nucená služba v nacistickém Werhmachtu.  

Jakými metodami dosahovali nacisté těchto úspěchů? Jak reagovali Češi 

a Poláci na Těšínsku na tento brutální teror: Snášeli jej trpně nebo se 

dovedli vzepřít: Zradili svou národnost Ti, kteří přijali pod nátlakem 

Volklistu? 

Koncem roku 1941 Těšínsko tvoří samostatnou kapitolu v dějinách 

našeho národně osvobozeneckého boje, kapitolu, která dosud čeká na svého 

historika. 

Vznikali tu situace, na které bylo třeba často reagovat zcela jinak než 

v Protektorátě nebo v Sudetech. To vedlo i k jistému pro obyvatelstvo 

jiných systému okupace nevysvětlitelnému posunu hodnot a morálních 

kritérií.  

Při té příležitosti zde uvedu sčítání obyvatelstva z roku 1930. 
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Bylo toto území obydleno asi 230 000 obyvateli. Na okupovaném 

území žilo podle čs. statistik: 

126 000 Čechů 

 74 000 Poláků 

 17 000 Němců 

Podstatná část obyvatel žila v průmyslových centrech. Tak například: 

Karviná čítala 22 317 obyvatel z toho 9 461 Čechů 

N. Bohumín  10 794 obyvatel z toho  864 Čechů 

Č. Těšín  10 554 obyvatel z toho 4 420 Čechů 

Petřvald  10 270 obyvatel z toho 9 590 Čechů 

Orlová  10 040 obyvatel z toho 7 898 Čechů 

 

Vcelku českého obyvatelstva v obsazeném území 54% kdežto polského 

jen 32%. 

Dne 5. října 1939 poslední bitva pod Kochem, o tři dny později vydává 

Hitler „Výnos vůdce“ a říšského kancléře o začlenění správě východních 

oblastí, jimž rozhodl o začlenění západních území Polska do říše. Součástí 

říše se stala i průmyslové Horní Slezsko a západní okresy Krakovska. 

Zaolší získané sanačním Polskem v říjnu 1938 se stalo rovněž součástí říše. 

Z bývalého okresu Cieszin (plocha 657 km čtverečních z 81 423 obyvatel, 

čs. okresu Český Těšín plocha 584 km čtverečních z 85 334 obyvatel a 

Fryštát plocha 256 km čtverečních ze 142 065 obyvatel) a z malých obcí, 

které patřily dříve k čs. okresu Frýdek, byl vytvořen okupační Kreis 

Teschen (okres Těšín). Nový okres měl plochu 1 462 km čtverečních a 

celkem asi 310 000 obyvatel. Spravoval jej Landrat v Těšíně a pobočka ve 

Fryštátě. Landartem byl Dr. Kruger. Menší správní okrsek (Ambezirk). 

Policejní dohled 26 policejních okrsků. 

Akce posílání držitelů německé volklisty z Těšínska na práci do říše. 

I když to byl volkdeutsche (Čech nebo Polák), jenž obdržel volkistu, byl 

pro svou neznalost němčiny zařazen v továrnách na stavbách do skupin 

polských dělníků z General gouvermentu. 

Nařízení o německé volkistě ze 4. března 1941. Dříve než vydali tento 

zákon, pokusili se udělat o východních oblastech pokud možno objektivní 

přehled národnostních poměrů. Prostředkem se zde měla stát policejní 

registrace obyvatelstva nazvaná „Fingerabdruck“. Policejní registrace 

postavila před většinou obyvatelstva na Těšínsku s málo vyvinutým 

národním uvědoměním nikoliv otázku: Buď převrat, jak se tehdy obecně 

věřilo, krátký čas okupace na místě, nebo dát nacistům záminku k vysídlení. 

Češi a Poláci na Těšínsku prožívali i psychicky velmi tíživý pocit 
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osamocení a izolace vytvořený tím, že ze země před polskou okupací a 

i okupací německou uprchli Češi a Poláci mimotěšínského původu, kteří 

v předválečném období nemnoze představovali autority politické 

administrativní, kulturní atp. 

Téměř tři čtvrtiny obyvatelstva Jablunkovska a bývalého okresu Cieszyn 

(Těšín) přiznaly národnost (Jablunkov 73,70%, Cieszyn 72,29%), naproti 

tomu v bývalém okrese Bohumín, Fryštát a Český Těšín se množství 

„Slezanů“ pohybovala jen mezi pětinou až třetinou obyvatelstva.  

Přímo k německé národnosti na Těšínsku obsazeném Němci se přihlásilo 

14,7% obyvatelstva, polské asi 23,6% a české 16,5%. Toto nebyl úspěch 

národnostní politiky nacistů. 

Oddávali bychom se však mystifikaci, kdybychom se domnívali, že 

výsledky policejní registrace představitelům okupačního systému v ničem 

neposloužily. Jejich cena vystoupila teprve tehdy při akci německé 

volklisty. Přiznání německé či „slezské“ národnosti se stalo během akce 

volklisty východiskem otevřeného donucování k podávání žádosti o udělení 

volklisty, a tak z tohoto hlediska již policejní registrace obyvatelstva 

rozhodlo o dalším osudu tisíců rodin na Těšínsku, protože krok zpět, 

neměly-li nastoupit perzekuce a deportace, již nemohl být vykonán.  

Co to byla NĚMECKÁ VOLKLISTA? Instituce německé volklisty byla 

zavedená nařízením ze dne 4. března 1941 částečně změněným a 

doplněným nařízením z 31. ledna 1942 a třemi výnosy z 25. dubna 1943. 

Pokyny a provádění akce byly vydávané ministerstvem vnitra Frickem 13. 

ledna 1941 a zůstaly trvale utajeny těm, jichž se týkaly. Volklistou jsou 

míněny seznamy občanů německé národnosti ve vyčleněných oblastech, jež 

měly být zřízeny a vedeny úřadem vrchního vládního prezidenta. 

Vycházelo se z předpokladu, že je třeba, aby nebyla ztracena ani jediná 

kapka krve německé a že i lhostejný nebo dokonce špatný Němec zůstává 

Němcem, který musí být ne-li on, tedy aspoň jeho děti, odvrácen od 

neněmeckého tábora a přiveden zpět k německé krvi, byť i násilím. 

Německá volklista vetrachtovalala ovšem všechny osoby na ni nanesené 

stejně. Podle různých kritérií je rozdělovala do čtyř skupin, které se od sebe 

vzájemně odlišovaly právním postavením i tím, jak s nimi mělo být u na-

cistických úřadů jednáno.  

Tak do I. kategorie patřili ti, kdo se již před 1. zářím 1939 aktivně 

zúčastnili boje pro němectví. Do této skupiny měl být zařazen jen ten, kdo 

mohl prokázat, že již za polské nebo čs. nadvlády byl členem německých 

politických, hospodářských, kulturních organizací. 
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Do II. kategorie patřili ti, kteří nevystupovali aktivně ve prospěch 

němectví, ale uchovali si německou národnost nebo národní příslušnost, 

nesměli vejít ve styk s Poláky nebo Čechy.  

Jiné členství ve třetí skupině volklisty: Patřili tam tyto skupiny lidí: 

a) Především osoby německého původu, které se stýkaly s Poláky, ale 

u nichž jsou předpoklady, že budou dobrými Němci. 

b) Dále sem patřily osoby neněmeckého původu ze smíšeného manželství. 

c) Příslušníci z národnostních hledisek určení nejasně, tj. skupina obyvatel, 

která kulturně tíhne k němectví, ale používá slovanské obcovací řeči, pokud 

se před 1. 9. 1939 nepřiznávali otevřeně k německé národnosti, patří do 

skupiny I. až II. kategorie. Ti z nich, kteří se stavěli aktivně proti 

německému názoru, nebudou ne volklistu zapsáni. Všichni ostatní patřili do 

skupiny č. III. 

Do IV. kategorie patřili lidé německého původu, kteří politicky 

pracovali s Poláky a aktivně vystupovali proti němectví. Poslední datum 

přihlášky o volklistu byl 31. březen 1942. O to mělo zájem hlavně OKW 

(Oberkomando der Wermacht) k získání nových zdrojů pro doplňování 

frontových jednotek. Teror stoupal, ve Vendrýni byl zabavován majetek. 

V Jablunkově zase gestapo zatklo občana Pavla Fitýho a po 10 dní vězení a 

mučení přihlášku podepsal. Jen v české části obsazeného Těšínska bylo 21 

osob, kteří šli do koncentračního tábora proto, že odmítli podepsat 

přihlášku. 

Jen v Těšíně bylo uděleno 88,9% obyvatelstva volklista. Převážná část 

většina Těšíňanů zařazená do III. kategorie. 

Občané třetí kategorie nesměli být přijímáni do NSDAP, mohli být členy 

SA a SS, ovšem čekala je ta nejtíživější povinnost sloužit ve werhmachtu. 

Likvidační činnost nacistů, hromadná exekuce občanů Těšínska v letech 

1939 až 1945 proběhla v několika vlnách. 

Z hromadné exekuce v září 1939, a to 18. září v lesíku při silnici z jámy 

Barbora v Karviné do Horní Suché. Nacisté tu popravili 12 lidí 

zavražděním, z české části Těšínského okresu na 1 850 lidí. Skutečný stav 

obětí byl však jestě větší. Jen pro Karvinou stalo se obětí vyhlazovací 

politiky 540 lidí. (Z toho pro odbojovou činnost v KSČ a jiných stranách asi 

12%). 

Rehabilitace: Povrchnost a neznalost poměrů na Těšínsku mluvila 

o zradě. Tato zjednodušená charakteristika zejména komunistů používající 

morálních kritérií nehistoricky přenášených z odlišného prostředí, a tak 

stereotyp Těšíňana-renegáta nepatří jen minulosti. K tak vulgarizovanému a 

zjednodušenému chápání postoje těšínského lidu za okupace mohlo dojít 
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jen izolovaným vytěžením jevu volklisty z širších okupačních 

souvislostí nejen souvislostí s prostředím, v němž byla volklista přijímána, 

ale hlavně s ostatními symphony vztahu těšínského lidu k okupantům. 

Především s odbojovou činností, která a ta potvrdí příští historický výzkum, 

zbavený dogmatických klapek nevidění celé šíře odbojového hnutí svou 

intenzitou snese srovnání s nejexponovanějšími místy národně 

osvobozeneckého boje na mapě Evropy. 

Na rozdíl od polských buržoazních odbojových organizací nevznikla na 

Těšínsku význačnější česká buržoazní organizace. Celkem nezávisle na 

práci těchto podzemních organizací /jestliže tu taková závislost byla, bude 

třeba jí teprve prokázat/ vyvíjela se na Těšínsku živelná odbojová činnost 

lidu, která na sebe brala nejrůznější formy. Dne 21. října 1939 vstoupili do 

stávky horníci na Doubravě, den později zahájila stávku odpolední směna 

na dole Betina. Protiněmecké smýšlení se projevovalo v šeptané 

propagandě i v různých nápisech, jež se tu a tam objevovaly na zdech 

domů, deskových plotech atd. Novou vlnu živelných vystoupení vyvolal 

vstup SSSR do války. V srpnu se objevil na vývěstní tabuli místní NSDAP 

v Doubravě veliký nápis „Es lebe Rusland“ – ať žije Rusko.  

Již v r. 1940, snad nejdříve na celém území se začínají na Těšínsku 

vytvářet zárodky prvních partyzánských skupin. Byli to lidé, kteří se 

skrývali před gestapem, policií, dezertéři z werhmachtu /zelené kádry/ 

místní chlapci, kteří se ukryli před odvodem do werhmachtu. Uprchlíci 

z protektorátu a později i uprchlíci ze zajateckých táborů. Motiv byl 

sebezáchova, ukrýt se před zraky okupační policie a udržet se při životě.  

V roce 1941 začínají škodit nacistům a narušovat život v zázemí. 

Organizované oddíly v Oldřichovicích, Košařiskách a Istebne. Život se 

projevoval internacionálním charakterem.  

Náš pohled na počátky odbojové činnosti na Těšínsku by nebyl úplný, 

kdybychom nepřipomněli stovky mladých lidí, kteří v mundurech 

werhmachtu využili příležitosti a přeběhli frontu a vrátili se zpět jako 

příslušníci polských nebo českých zahraničních vojenských jednotek. Jen 

z blízkého okolí Jablunkova bojovalo v zahraničních armádách kolem 240 

lidí. V partyzánském hnutí v Beskydech v letech 1944 – 1945 – žhavá půda 

pro Němce. 
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E D I C E 

Zpráva Župního vedení NSDAP pro Horní Slezsko – Katovice. 

Zpráva 1. července 1941 okresní vedoucí NSDAP v Těšíně hlásí v týdnu 

od 22. června 1941 do 1. července t.r. 

Těšín H/S 1. července 1941. Nálada mezi českým a polským 

obyvatelstvem nedává žádných podnětů ke stížnostem. Češi a Poláci vzali 

na vědomí vypuknutí nepřátelství s Ruskem se zdánlivou lhostejností. 

U Čechů se jeví určitá radost z toho, že Německo vede válku s Ruskem. 

Důvod tohoto postoje je jasný. Češi si slibují porážku Německa v této 

válce. Dne 22. předešlého měsíce se konala v protektorátní obci Dobrá, 

která leží blízko těšínské hranice filmové představení. Před začátkem 

týdeníku opustili návštěvníci s výjimkou asi 10 lidí spontánně sál a vrátili 

se zpět až po odehrání týdeníku. Češi hovořili o tom, že čekají zhození 40 

000 kusů pušek od Rusů. Zpravil jsem o tom okresní vedení v Mor. Ostravě 

a zařídil s tamními úřady vše potřebné. 

Drohberg okr. Vedoucí 

 

PŘEHLED O SČÍTÁNÍ OBYVATELSTVA - 1.12. 1930 

Obec     počet  národnost 

    obyvatel      česká  německá       polská 

D. Bludovice  2 806 1 102    14    1 621 

Dobratice 1 057 996       0  28 

D. Domaslavice 987 940 940 30 

H. Domaslovice 860 834 0 11 

Guty 840 209 0 603 

Hnojník 815 499 17 257 

Hradiště 836 384 11 416 

Chotěbuz      1 539 526 110 820 

Kojtovice 283 13 2 232 

Konská 3 074 1 050 202 1 661 

Komorní Lhotka 1 066 370 31 605 

Dol. Lištné  2 736 698 103 1 793 

Hor. Lištné  265 103 0 142 

Mistřovice  666 210 11 412 

Mosty 1 246 659 73 434 

Něbory  1 382 221 24 967 

Řeka       44 220 1 216 

Ropice 1 699 516 26 1 000 

Smilovice 792 176 9 576 
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Soběšovice 959 946 1 0 

Stanislavice 497 276 0 199 

Střítěž 653 312 10 282 

Svibice  2 541 732 537 1 033 

Šumbark 1 347 855 19 434 

Dol. Těrlicko 697 305 0 397 

Hor. Těrlicko 1 530 627 12 833 

Český Těšín 10 554 4 420 3 269 1 466 

Tošanovice  713 600 0 74 

Hor. Tošanovice 491 302 0 126 

Třanovice  873 301 4 510 

Třinec 6 128 2 593 930 2 109 

Vělopolí 336 87 0 221 

Životice 640 193 4 425 

Dol. Žukov 1 294  430 28 749 

Hor. Žukov 832 306 20 471 

Jiné národnosti – 6,6 %    

 

Některá místa v sousedním okrese Jablunkov: 

Obec      počet     národnost 

       obyvatel     česká   německá  polská 

Bukovec 1 152 176 0 880 

Bystřice nad Odrou 3 552 1 037 16 2 357 

Hrádek nad Odrou 1 202 275 2 877 

Hrčava  254 234 0 6 

Jablunkov  4 371 1 430 292 2 431 

Karpetná 556 321 0 226 

Lomná Dol. 1 005 319 6 673 

Lomná Hor. 607 144 0 463 

Lyžbyce 1 549 369 69 1 044 

Milikov 1 030 369 69 906 

Mosty u Jablunkova 3 076 1 405 17 1 582 

Návsí  3 120 881 69 2 092 

Nýdek 1 856 615 5 1 154 

Oldřichovice 2 173 641 10 1 408 

Vendryně 3 356 844 18 2 371 

Jiné národnosti, jichž bylo 3,6% 
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Některá místa v sousedním okrese Fryštát a Bohumín: 
Obec      počet     národnost 

          obyvatel     česká   německá  polská 

Albrechtice 1 641 492 14 1051 

Darkov 2 758 1 229 79 1 237 

Dětmarovice  4 118 3 821 79 209 

Doubrava 4 934 4 156 47 510 

Fryštát   7 124 2 688 1 360 2 385 

Karviná 22 317 9 461 1 417 9 806 

Lazy 7 869 5 727 69 1 767 

Marklovice 1 662 870 66 1 168 

Staré Město 1 763 1 154 15 457 

Orlová  10 040 7 898 234 1 357 

Petrovice 1 594 853 45 550 

Stonava 4 819 1 413 43 3 123 

Suchá Dol. 2 703 2 114 13 499 

Suchá Prostř. 4 783 3 262 36 1 282 

Suchá Hor. 3 805 1 805 65 2 214 

Závada 664 451 0 180 

Bohumín Sta. 3 188 1 756 720 449 

Bohumín Nov. 10 794 4 864 3 913 718 

Lutyně Něm. 4 691 3 749 52 663 

Lutyně Pol. 2 691 2 020 18 561 

Petřvald 10 270 9 590 272 124 

Pudlov  4 189 1 946 1 893 182 

Skřečoň 3 841 2 265 382 945 

Vrbice 1 542 1 317 106 56 

Záblatí 1 854 1 462 133 195 

 

Bývalý okres Frýdek: 

Obec      počet     národnost 

          obyvatel     česká   německá  polská 

Šenov 4 264 4 101 23 56 

Vojkovice 497 456 10 1 

Žermanice 309 298 10 1 

 

Statistika z roku 1941 při vydávání „Fingerabdruck“ s národností 

německou, polskou, českou a slezskou. 
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Přehled podle obcí: 

             národnost 

Obec obyvate

l 

česká polská německá  slezská 

Dol. 

Bludovice 

3179 763 1091 763 1235 

Dol. Datyně  472 160 155 2 155 

Dobratice 1 352 1 208 95 22 27 

Hnojník 770 175 90 42 460 

Šumbark 1 190 446 424 39 281 

Těrlicko 710 17 319 17 357 

Těrlicko 

Hor. 

1 570 284 518 36 665 

Třinec 5 080 195 1 134 195 2 543 

Životice 628 68 358 4 198 

Jablunkov 3 987 47 484 490 2 986 

Suchá 

Dolní 

2 196 552 1 080 52 508 

Suchá 

Prostřední 

4 324 1 329 1 331 139 1 521 

Orlová 7 398 3 389 1 382 702 1 619 

Petřvald 9 197 5 891 1 108 621  1 502 

Bohumín 

Nový 

6 132 1 042 977 1 042 975 

Šenov 1 859 1 563 117 21 154 
 

Tolik na vysvětlenou, jak to ve skutečnosti na Těšínsku v některých obcích 

nebo městech vypadalo. 

Byl to výňatek z „Tajných zpráv NSDAP na Těšínsku“, opsáno z vydání 

Krajským nakladatelstvím v Ostravě v roce 1946 Milan Myško.  

Recenzovali: Doc. Dr. And. Grobelný, kandidát hist. věd Promovaný historik 

Josef Michňák. Německé překlady dokumentů přeložila Dr. Zdenka Čermáková. 

Publikace Slezského ústavu ČSAV v Opavě svazek 51. 

 

NADĚJE ODEJÍT Z TĚŠÍNSKA DO ZAHRANIČÍ 
A osud řídil loď mého života dál. Pracuji na šachtě – bývalý důl Suchá, 

nyní důl „Gering Schacht jako povrchový pracovník. Několikrát jsem byl 

vybrán šichtmistrem Dvořákem /nyní p. Dvorzakem/ bývalým náčelníkem 
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Sokola v Dolní Suché, dnes horlivým straníkem NSDAP, ale pan 

nádvorný Josef Duda mě vyreklamoval pro potřebu na povrchové práce. 

Jezdil jsem u malé benzínové lokomotivy s p. Karlem Poczokem jako 

spínač vozů. Po absolvování zkoušky u vrchního mistra Němce jsem začal 

jezdit samostatně s touto lokomotivou.  

Jezdili jsme na směny. Já, převážně na odpolední, ta byla dost dobrá. 

Později jsme dostali novou lokomotivu a já jsem s ní jezdil na dvoře, 

dovážel dřevo k nádraží, nebo škváru z kotelny odvážel na haldu a tak 

podobně. 

Jednou, když jsem v neděli šel k mému strýci na smrky /svěrkel/ 

potkávám svou sestřenku Ženku s černovlasou dívkou, kterou jsem již 

několikrát viděl buď pěšky, nebo na kole. Dovídám se, že se jmenuje Olga 

Válová. Tato dívka mně velice imponovala a docela se mi zalíbila. Začal 

jsem jí vyhledávat, abych směl s ní promluvit o samotě. Nebylo to tak 

jednoduché, poněvadž málo jezdila na naši stranu do Suché a já málo do 

Bludovic. Přesto to bylo asi jen 800 metrů od našeho stavení, ale v katastru 

již Bludovickém. 

Když mě otec posílal pro cigarety, tak jsem měl k dispozici kolo. Objel 

jsem celé Bludovice a Smrky jen abych uviděl svou oblíbenou dívku. Bohu-

žel – nic. Cigarety jsem přivezl až za hodinu a otec se velice zlobil a říkal, 

zda ty cigarety teprve dělám nebo co. To bylo začátkem května r. 1942. 

Jednou začátkem června jsem jel též pro cigarety a jedu po silnici směrem 

od Šimaly k Dol. Bludovicím k bludovické škole. Věděl jsem, že Olinka 

jest ve škole, že má vaření. Děvčata již některá vycházejí, jen Olga ještě 

nejde. Nedalo mi to, a ptám se jednoho děvčete, zda zná Olgu Válovou a že 

ano, ale za chvíli půjde také. Já se připravuji, co budu mluvit, až Olga přijde 

a jak jí uvítám. Najednou Olga vyšla a já se radostí usmívám. Čekám, až se 

přiblíží, a když jí pozdravím, tak se mě zeptala, proč jsem přišel. 

Odpovídám, že za ní se podívat a dali jsme se cestou ke Stružníku. Šli jsme 

vedle sebe, když tu mi náhle Olga povídá: „Nechoďte vedle mě a běžte na 

druhou stranu. Lidé si řeknou, že spolu galáníme.“ Já jsem poslušně přešel 

na druhou stranu a tak jsme si přes cestu vykládali o vaření a o škole. 

Když jsme ve Stružníku odbočili na polní chodník, najednou jak střelí, 

Olga začala utíkat do polí přes oranisko. Já stál jak opařený, co se to s ní 

stalo. Než jsem se zorientoval, sedl jsem na kolo a vyjel na císařskou 

silnici, ale Olgu jsem již neviděl. Nevěděl jsem, kde by se schovala, nebo 

kudy by šla ke svému domovu. Objel jsem kolem celého panského pole až 

na císařskou a zpět kolem Chroboka, ale po Olze ani stopy. 
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Při příštím setkání, což bylo dost často, zejména u školy mi 

prozradila, že šla domů kolem lékárny. Byly to takové nezapomenutelné 

zážitky.  

Jednou také - bylo to v zimě r. 1941 - bylo aspoň 70 cm čerstvě 

napadeného sněhu, šel jsem Olze naproti. Bylo již po páté hodině a začínala 

být tma, tak jsem ji chtěl doprovodit domů, aby se nebála. Přišla. Uvítali 

jsme se podáním ruky a šli vedle sebe, pokud se to dalo. Šli jsme císařskou 

silnicí a pak jsme museli sejít na úzkou cestičku, která vedla kolem 

hospodářství Olšara. Olga, jak jsme přišli naproti vrat do dvora Olšarového 

hospodářství řekla, „Tak já jdu sem!“ „Tak nashledanou“, řekl jsem. 

Zůstal jsem sám a dal se na cestu k domovu do Suché. Po pár krocích 

mě napadlo, jestli to není od Olinky finta. Přece že by na noc zůstala u 

svých příbuzných, to se mi nezdá. 

Zůstal jsem stát a uvažuji, nemám-li se vrátit. Rozhodl jsem se pro cestu 

zpátky a hle. Na obzoru se ve sněhu něco hýbe a jde to směrem ke mně. 

Přijdeme k sobě blíž a ejhle. Moje černovlasá Olinka jde domů od p. 

Olšara. Já se ptám: „Vy jste tam nezůstala na noc?“ Olga mi odpověděla: 

„Co bych tam dělala, já se tam jen zastavila“. Tak jsem svorně šlapal ve 

sněhu po kolena vedle Olgy. 

Po chvíli mi řekla: „Co šlapete vedle v tom sněhu, běžte buď přede 

mnou, nebo za mnou“. Dal jsem přednost Olze a já šel za ní. U jejího 

domku jsme se rozloučili a já šlapal dál ve sněhu do Suché. 

To, co jsem zažíval s Olgou – ta různá překvapení ze strany Olgy - bylo 

vždy v úterý a v pátek. Vždycky na mě našla nějakou fintu, ale já se 

nevzdával. Dnes na to rád vzpomínám. Bylo to hezké. Prožívali jsme život 

jinak, než prožívá mládež dnes. 

26. června 1942 jsou různé události. Němci svádějí těžké boje v Rusku u 

Viazmy. Plán války, jak měli naplánováno, se neplnil a Adolf Hitler se 

vztekal. Toho dne jedu na kole podívat se okolo stavení Olgy. Ta suší seno 

se svými sourozenci. Jedna z nich volá Olgu. „Olga, podívej se, kdo to 

jede“. Olga odhodila hrábě a poklusem klusala domů. Adéla s Annou se 

smály a otec Olgy asi též nic nevěděl, co to znamená.  

9. července po příchodu z práce domů mě čekala doma nepříjemná 

zpráva. Dostal jsem předvolání k odvodu do německé armády. Odvod se 

konal v hotelu Piast v dopoledních hodinách. Byl to mužský striptýz. 

Samozřejmě jsem byl odveden bez vady. První moment jsem byl nešťastný, 

když jsem si promítnul, co mě všechno čeká. Na druhé straně jsem byl rád a 

řekl jsem si. Konečně přišlo vysvobození z drápů německých. Dostanu se 

do zahraničí.  
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Jak k tomu došlo, že jsem byl u odvodu do německé armády? 

Začalo to v r. 1941: hned v lednu t.r. byl otec s matkou předvoláni na obec 

do Prostřední Suché /Mitel Suchau amt/, kde jim komisař Dzik oznámil, že 

musí vyplnit „Finger radruk“ /otisk prstů/. Což doma vyplnili a kde bylo 

třeba uvést národnost českou, polskou, německou nebo slezskou. Otec 

pečlivě vše přečetl a napsal národnost českou. Odevzdal a byl klid pouze 

zdánlivý, tak jako od 1. září 1939, když Němci obsadili „Těšínsko“. 

V červnu r. 1941 byl otec opět předvolán na Obecní úřad v Prostřední 

Suché, kde už nebyl komisař Dzik, ale jakýsi Němec Khlink a dal otci na 

srozuměnou, že nemůže být Čechem, když jest v německé říši a české školy 

tu nebudou. Nabídnul otci, aby vzal Volklistu, že to bude mít výhodu před 

Čechy atd. Otec to vše odmítnul. Netrvalo dlouho a otce a mnoho dalších 

občanů z Těšínska, kteří pracovali na šachtě, Nová Jáma Lazy /za německé 

okupace NEU SCHACHT LAZY/, zavolali, jak si to rozmysleli s tím 

Volklistou. Otec zase odpověděl, že nemůže toto přijat, poněvadž má české 

školy a děti mají také tyto školy, že by se na něho dívali, že není správný 

Němec a ještě by se mu třeba vysmívali. To vše se jednalo přes tlumočníka. 

Dali mu dobu tří měsíců na rozmyšlení s poznámkou. „Herr Malíř, když tu 

Volklistu nevezmete, budete odsunut na Westvaldsko do říše. Toto otec 

vzal na vědomí a psychicky ho to úplně ničilo. 

Když přišel domů a vše vyprávěl matce za mé přítomnosti, bylo mu 

z toho špatně a matce rovněž. Já jsem mu říkal, ať si z toho nic nedělá, kdo 

ví, co se stane a bude to zase dobré. 

Na to mi odpověděl: „Synku, víš, co by to bylo, kdybych vzal Volklistu, 

já, rodilý Čech? Víš, co by to pro tebe bylo, Otmare?“ Ty půjdeš na vojnu a 

na frontu. Víš synku, co je to válka?“ Smutně jsem hleděl na otce a bylo mi 

ho líto, protože jsem věděl, že trpí a neví sám, co má vlastně v tomto 

problému udělat. 

Vzchopil jsem se a řekl mu: „Tatí, vezmi toho Volklistu a netrap se. Já 

když budu muset narukovat, tak zběhnu, snad mi dá Pán Bůh štěstí a 

zařídím českou armádu legie v cizině.“ Otec na mne vyvalil oči úplně ze 

široka a řekl: „Otmare, prosím tě, to nikdy nikde nemluv nahlas před lidmi, 

ať jsou, jací jsou…. To si můžeš nechat třeba pro sebe a jen si to myslet. 

Víš, že je všude plno špiclů a víš co to je? To je hned poprava bez řeči.“ 

Otec měl pravdu, ale já to tak myslel. Z brožur T. G. Masaryka, M. R. Šte-

fáníka a plukovníka Švece jsem vyčet, že všichni zakládali legie čs. armády 

v zahraničí. 

Přicházel den, kdy se měl otec dostavit na šachtě do kanceláře DAF 

/Deutsche arbeit front – česky Německé odborové hnutí/ a sdělit, zda se 
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přihlásí o Volklistu. Byl z toho čím dál víc nervózní. Radil se se 

mnou, co má udělat, a já mu řekl jako sedmnáctiletý kluk, ať to vezme, ať 

se tím nestará. Matka také skoro souhlasila. Oběma se nechtělo stěhovat do 

Německa. Vždyť tu oba žijí od narození. 

Bylo to v listopadu, kdy přišel den „D“ a otec se dostavil na DAF na 

šachtě Nová jáma Lazy a hned tu příslušník SS, jméno neznámé řekl: „Herr 

Malyrz, wie ist das mit Ihnen? - Pane Malíř, jak to jest s vámi? Jak jste se 

rozhodl? Jestliže ne, tak se hned připravte na odjezd.“ Přistoupil referent a 

opět se zeptal otce, jak se rozhodl. Otec odpověděl, že jest ochoten se 

přihlásit k Volklistě. Načež dostal formulář k vyplnění a mohl odejít.  

V tento den na této šachtě, jak říkal otec, se přihlásilo k Volklistu tak 

134 lidí – horníků. Každý dal přednost zůstat doma a ne se dát odsunout do 

Německa. Všichni ale dobře věděli, že to je nesprávné, ale jednalo se o to 

přežit tuto strašnou okupaci. 

14. srpna roku 1942 jsme se já, Elinka a její přítel Žanek vydali na tramp 

do Beskyd. Jeli jsme vlakem do Hnojníku, a pak pěšky na Kotář a Prašivou, 

kde jsme strávili skoro celý den.  

Drahuše se rozhodla provdat a také se provdala za pana Vitáska, muže, 

který jest v SA. Dlouho mě to mrzelo, ale také brzy přešlo. Je to prostě 

takový život. Vlastně ji k tomuto činu donutila její matka. Prostě chtěla mít 

svou dceru v sedmnácti letech provdanou. 

16. srpna 1942 přišla Ženka, má sestřenka, se slečnou Olgou a přidala se 

také Elinka a všechny tři jsem vyfotil. Byla to pro mne velká pocta, že se 

slečna Olga dala vyfotit. 

V práci jsme se bavili pouze já, pán Teofil Nytra a Skupeň, ti byli 

z protektorátu, tak jsme si vyměnili vždycky zprávy a jinak jsme pracovali.  

 V červenci roku 1942 jsem měl výstup s panem Šlachtou. Jednalo se 

o vyložení vápna z vozíků a z vagónů. Bylo těžko sjíždět s vozíky 

k vagónu, neboť svah s kolejkami byl v rukách neudržitelný. Radil, 

abychom trochu počkali, a že vezme lano a přes vrátek těch pár vozíků pak 

vytáhneme. Šlachta, který dělal pomocníka placmistrovi sdělil německým 

Werschutzu, že nechci pracovat. 

Po rozhovoru s p. Šlachtou se zakrátko dostavil příslušník Werkschutzu 

a ptal se, kdo je Otmar Malyrz a já řekl, že to jsem já! Tak mě sebral a šli 

jsme na Wachstube Werkschutzu a tam se mě ptal vedoucí DAF, co jsem 

udělal, a tak jsem má po pravdě řekl, o co šlo a najednou taková facka 

zezadu, že ani nevím, kdo to byl a vedoucí DAF p. Kriszke mi řekl, ať jdu 

pracovat. 
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Při odchodu mě ještě někdo kopl do zad, ani nevím kdo. Byli tam 

čtyři příslušníci Werkschutzu a dva civilisté včetně pana Betribsobmana 

Kriszkeho. 

Dne 27. srpna 1942 byl smutek v celé naší rodině. Dostal jsem 

předvolávací lístek k narukování do německé armády až do Stuttgartu. To 

je až skoro na hranicích německo-francouzských. 

Rukovat budu 9. září 1942. Byl jsem z toho celý na nic, když jsem si 

představil, že mi je teprve 19 let a já přijdu o vše krásné, které je na této 

zemi a kolem nás, i když je to zaplaveno Germány. Ale hlavu vzhůru a jde 

se na věc. 

Po tomto uvědomění jsem hned objížděl své známé a přátele, i ty moje 

školní lásky, abych se s nimi rozloučil. Také na šachtě, kde jsem pracoval, 

byli z toho kolegové zarmouceni. No, což se dá dělat, taková jest doba.  

Dne 8. září 1942 jsem na šachtě všechno ukončil. V kanceláři DAF, kde 

jsem předložil pracovní knížku a úřednici konající službu (Němka) jsem 

prohlásil, že se tu již nikdy nevrátím. Tato vytřeštila oči … proč ne? Na to 

jsem neodpověděl. 

9. září 1942 odcházím s kufříkem na vlak. Doprovází mě má maminka a 

babička Chovanioková. Vlakem z Prostřední Suché odjíždíme do tehdejšího 

Těšína. Tam jest soustředění a v 1000 hodin jest vypraven zvláštní vojenský 

rychlík přímo do Stutgartu. Poslední rozloučení, slzy tečou všem, kdo tam 

byli. Moje maminka mi připomíná, abych byl opatrný. Také můj kmotr mně 

říkal, ať dělám ze sebe raději blba než chytrého. V 1000 se dal vlak do 

pohybu směrem na Oderberk (Bohumín). Celá trasa vedla přes Bohumín, 

Ratiboř, Neise, Glac, Dresden, Chemnitz, Zvikau, Plauen, Numberk a 

Stuttgart. Do Stuttgartu jsme přijeli 10. září, byl překrásný den. Cesta byla 

také pěkná, sluníčko nás doprovázelo až do kasáren.  

Obdivovali jsme nádraží v Drážďanech, kde přijeli do poschodí. Trať už 

měli Němci v té době elektrifikovanou. Světelná návěstidla, automatické 

závory a elektromotorické přestavníky výměn atd. 

Cestou jsme pozorovali krásnou krajinu vinohrad, zejména Numberka a 

Stuttgartu. Stanice Stuttgart jest veliké nádraží o několika kolejích, asi tak 

kolem dvacetišesti. Uprostřed nástupišť jest vysazen trávník a uprostřed 

malé doubky. Připomínalo mi to, jak bychom vjeli do parku a ne do 

železniční stanice. 

Bylo krásné odpoledne, asi 1430 hodin, když jsme vystoupili a seřadili se 

před stanici. Nás civilisty doprovázelo pár poddůstojníků a několik 

důstojníků.  
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Z nádraží jsme šli pěšky s kufry. Ulice vedla trochu do kopce a 

byla lemovaná stromy, což byla pěkná podívaná. V 1500 hodin jsme dorazili 

do Motozirtkaserne. První jsme vyfasovali šálky a šli do jídelny a dál po 

jídle se nic nedělo. Druhý den taktéž, bylo nám to všem podezřelé, co to má 

znamenat. Třetí den, když se zase jen čekalo, co přijde, šla fáma, že 

pojedeme zpátky a budeme pracovat na šachtách. 

Konečně v pátek ráno po snídani byl nástup a celý náš batalion (prapor) 

z Těšínska připraven k odchodu na nádraží ve Stuttgartu. Pochopitelně jsme 

jásali domnívajíc se, že jedeme domů, ale opak byl pravdou. Nasedli jsme 

do vlaku ve Stuttgartu a odjíždíme v 925 hodin, ale kde? Jeden unteroficír 

(četař) nám sdělil, že jedeme do Horbu am Neckar. Je to 50 km jižněji od 

Stuttgartu. Asi v 1130 hodin jsme ve stanici Horb A/N, vystupujeme a jdeme 

pěšky. Přes pěkné městečko asi tak 10 tisíc obyvatel a za městem šlapeme 

stoupáním, až konečně jsme na vrchu a u kasáren. 

Vstupujeme do kasáren 4. batalionu SMG (Schwere Maschinen gewer) 

Erzac Bat. 1. rota. Šálky nám byly ponechány ze Stuttgartu a šli jsme na 

oběd. Pěkná vojenská jídelna a obsluhovaly nás ženy, civilní 

zaměstnankyně vojenské správy. Po obědě nástup a fasování uniforem a 

převlečení se do vojenských šatů. Civilní sbalit do kufrů a odeslat domů. 

Aha, už to začíná. Ve vojenském se šlo ještě k dodatečné lékařské 

prohlídce, ale to byla už jen taková formalita.  

Na druhý den začal už pořadový výcvik, který trval tak tři dny. Čtvrtý 

den začali jsme fasovat pušku a boční zbraň, to je bajonet. 

Začal výcvik s puškou, nejdříve pořadové cviky, pochody atd. Druhým 

týdnem jsme se učili mířit na terč a začali střílet slepými náboji na terč.  

Později jsme přešli na terénní cviční a přípravy k útoku. To trvalo 

bezmála měsíc. Druhým měsícem jsme prováděli výcvik v lesním terénu a 

na skalách. Dělalo se cvičení, dva prapory proti sobě. Nacvičoval se útok na 

vesnice a města. Několikrát jsme útočili na město Horb a občané z toho byli 

úplně šokování, když začala střelba ve městě. Samozřejmě jen cvičnou 

municí.  

V listopadu, když začala namrzlá jinovatka, prodělávali jsme lyžařský 

výcvik. Ani nevíte, jak to po zamrzlé jinovatce jezdí. To se mi velice líbilo. 

Někteří zkušenější lyžaři byli vysláni na speciální výcvik na celý týden do 

Alp. 

V prosinci jsme byli vysláni na ostrou střelbu na cvičnou ostrou střelnici 

poblíž města Horb A. N. 

Dne 24. listopadu dostávám první pozdrav od Olgy Válové, což mě 

velice potěšilo a na duchu povzneslo. 
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Asi 6. prosince 1942 odjíždíme z Horbu přes Ulm a Tytlungen do 

Mussingen, do zasněžené krajiny na ostrý zimní výcvik. Plno sněhu a my 

museli po rotách a četách útočit pod ostrou palbou na vesnici k tomu účelu 

postavenou. Já to proklínal, po pás ve sněhu a ještě k tomu byly moje boty 

děravé a teklo mi dovnitř. Voda, která se proměňovala ze sněhu, mi dávala 

zabrat. Cvičení začalo v osm a skončilo odpoledne ve dvě. Přijeli jsme do 

tábora na barák, kde se netopilo. Zatopilo se až večer po šesté hodině a to 

jen pro zahřátí. Uhlí bylo tak deset kilo, což nevytopilo ani tu velkou 

místnost. Na baráku nás bylo třicet, celá jedna četa. Ráno samozřejmě zima, 

v botách stále ještě voda, neboť se to za noc nevyhřálo ani nevysušilo. Tak 

se to znovu obouvalo na nohy. V šest se vstávalo, v sedm byla snídaně a 

v půl osmé opět nástup a už se z kasáren postupovalo bojovým postupem až 

do přikázaného prostoru. Tak se to opakovalo po celých šest dnů. Venku ve 

sněhu. Na baráku zima.  

Dvanáctého prosince jsme odjížděli zpět do kasáren Horb A. N. Cesta 

vedla opět přes Tylungen, Ulm a do Horbu. Z Mussingen jsme odjeli ve 

večerních hodinách kolem šesté hodiny potmě v osobním vlaku. Do Horbu 

A. N. jsme přijeli v neděli ve tři. Pochodem s batohy v plné polní jsme šli 

do kasáren. Po příjezdu bylo volno. To abychom se dali trochu do pořádku. 

Ráno třináctého v pondělí jsme vyšli na pozemní polní cvičení. Byl 

mráz a půda zmrzlá. U čety jsme měli unteroficíra (četaře) nacistu, 

jmenoval se Krunhol, rezavý jak liška a hrubý až odporný voják. Byl již 

v Polsku, v Norsku a Rusku. 

Vojáky z Těšínského Slezska (Oberslezien) skoro nenáviděl. Byl rád, 

když se nám mohl pořádně pomstít. Tak třeba oranisko bylo namrzlé, a tak 

nás vehnal laufschrit marsch! (Poklusem klus) a náhle zavelel „pancer von 

vorne!“ Tanky zepředu! My jsme museli opustit rychle silnici a zalehnout 

do oraniska. To už bylo kolem desáté hodiny, sluníčko hřálo a zemina byla 

rozmrzlá a my v tom oranisku museli zalehnout. Já jsem se nechtěl od bláta 

zašpinit, tak jsem se nadzvedával rukama, pušku nechal ležet na zemi, ta se 

snadno očistí. Unteroficír to uviděl, přišel ke mně a povídá, was ist mit 

ihnen, sie krumschtifel? (Co jest s vámi, steřelá boto?) A svou botou mě 

pořádně přitlačil do té rozmražené oranice a povídá, sehst du geh das sie 

arschloch! (No vidíš, jak to jde ty prdelní díro.) Nechal nás chvíli ležet a 

pak zavelel, kert um in ligen! (Čelem zad v leže!) My se museli otočit o 180 

stupňů v tom oranisku, takže jsme vypadali jak cihláři z cihelny, kteří 

kopou hlínu za deště. Špinaví i v obličeji tak, že jsme nepoznali jeden 

druhého. Načež unteroficír zavelel, fligeralarm, to znamenalo letecký 

poplach a my se museli dostat pod nejbližší strom. Němky tomu přihlížely a 
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říkali četaři, aby nás tak v tom blátě nehonil. On na to odpověděl, to je 

vojna, na to musí být přísnost. 

Když jsme byli pořádně ublácení, tak nás nechal nastoupit na silnici a velel 

za pochodu zpívat. My všichni, a byli mezi námi i Němci, jsme byli 

potichu. Žáden zpěv se nekonal. Tu se pan četař rozzuřil a opět velel 

přískoky vpravo do rozmrzlé oranice a začalo to znova. To se opakovalo 

několikrát. Konečně jsme přišli do kasáren s půlhodinovým zpožděním a 

byl tanec. Pan četař měl sprdunk od výkonného, že jsme měli již být na 

obědě. Tak za 15 minut jsme měli nástup k obědu, a to v nejčistším 

pořádku. Tak co dělat, jak jsme stáli na nádvoří, tak jsme všichni vlezli pod 

sprchu a celí se v uniformě sprchovali. Za 15 minut jsme již stáli všichni a 

do jednoho očištění, četař se jen usmíval. 

Jednoho dne jsem si šel vyměnit roztrhané ponožky. Přijdu do skladu a 

hlásím se, Herr Feldvebel, ich will Soken umtauschen, (Pane rotmistře, chci 

si vyměnit ponožky.) a podal jsem mu je. On se podívá na mě a na ty 

ponožky a povídá, Sie krumstiefel, kuk ma um! Dívám se, co rotmistr dělá 

a on vyhazuje přes okno moje ponožky z třetího poschodí a až za drátěný 

plot mimo kasárny. Když jsem mu je přinesl podruhé, zasmál se a povídá, 

tak to musíš zacelovat ty díry. Tak jsem to udělal, ale až příští den, 

poněvadž už nebylo času na zacelování a byl odpolední nástup. Stejně mi 

nelezlo do hlavy, proč musím ty díry zašít, když je chci vyměnit? 

A takových příhod bylo v německé armádě příliš hodně. Bylo to někdy 

k vzteku, ale i k zasmání.  

Jednou též při výcviku těžkého kulometu v zákopu sedím na povrchu 

zákopu a dívám se, jak druhá četa dělá přískoky, a my čekáme na povel 

k útoku. Přijde oberleitnant (poručík) a povídá mi, co že tady sedím a já mu 

na to, dělám beobachtra, Herr Oberfeldvebel. (Dělám pozorovatele, pane 

rotmistr.) Podívá se na mne a ptá se mě, odkudže jsem. Já odpovídám, že 

z Oberslezien (Z Horního Slezska). No ja, Oberslezien Mensch, bin ich 

nicht Oberfeldvebl, aber Oberleitnant, verstehen Sie! Ja, ich verstehe, Herr 

Oberslezien. Was? Bisst du Holzkopf! (No ano, z Horního Slezska, 

člověku, ale já nejsem rotmistr, já jsem poručík, a já na to, ano, rozumím, 

pane Horní Slezsko. Co jste řekl, vy dřevěná hlavo?). Raději odešel a já měl 

již od něho pokoj.  

Poněvadž jsme neuměli pořádně zpívat německé písničky, tak nás tomu 

dvakrát týdně učili v učebně. Bylo to dobré, že jsme nemuseli cvičit venku 

a v blátě. Když už jsme uměli tak tří čtyři písničky, tak jsme šli cvičit za 

město. Když jsme přicházeli k městu, vedl nás rotmistr Rohler, byl vrácen 

z Ruské fronty po zranění, a ten rotmistr uměl trochu polsky i rusky. Dal 
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nám příkaz, ať zpíváme polskou písničku, když neumíme dobře 

německé písně. Tak jsme se se vší vervou pustili do polského zpěvu. Byla 

to pochodová píseň „Jede, jede na kaštance syn“. Byla to oblíbená písnička 

Maršála Pilsudského (v Polsku ministr obrany od r. 1918 až do roku 1936). 

Když jsme pochodovali středem města, rotmistr Rohler před námi, lidé 

se na nás dívali, co že jsme to za německou armádu, že písničce vůbec 

nerozumí, ale rotmistr se jen usmíval. Byla to legrace, říká rotmistr, když 

jsme přišli do cvičného prostoru. Byl spokojený a my také. 

14. prosince nás navštívil Oberstgeneral Nicmann, aby si prověřil, zda 

jsme již zdatní odjet na frontu. V kasárnách jsme už přes dva měsíce, což je 

velice mimořádně dlouho. Němci byli ve výcviku jeden měsíc a už odjížděli 

na frontu. 

Bezichtigung začal o půl deváté v prostoru mezi Horbem A/N. a Bilde-

chingem. Byl to pěší útok proti pěšímu nepříteli, držíce vesnici 

Bildechingen. Bylo pěkné podzimní počasí a v noci nebyl mráz. Naše 

1. rota 4 erzac Batalionu vyrazila jako první. Postupovali jsme okrajem 

lesa, pak jsme sešli do mírného údolí z jižní strany k sametové vesnici. Byli 

jsme dobře zamaskovaní a nepřítel nás ještě neobjevil, ale my jeho jsme již 

spatřili. 

Naše rota se rozdělila na dvě skupiny, abychom zmátli nepřítele. První 

dvě čety předstíraly hlavní útok na vesnici z východní strany, kde nepřítel 

při zahájení palby teprve zjistil, že nepřítel zahájil útok z východní strany a 

stáhl veškeré posily na tuto stranu. 

Náš velitel dvou čet, které měly zahájit hlavní útok, nechal pátou četu 

jako zálohu vzadu a my jsme vyrazili k útoku. Nepřítel byl úplně 

překvapen, když naše čety již dobývaly střed vesnice. Za hodinu byla 

vesnice celá v našich rukou a postupovalo se na Klingenhof. Útok jsme 

zahájili v devět a vesnice nám padla do rukou ve čtvrt na jedenáct. 

O půl jedenácte byla porada velitelů k dalšímu útoku na Klingenhof. Na 

tuto vesnici byl útok trochu komplikovaný, poněvadž vesnice byla velice 

nepřístupná tím, že byla v rovném kraji bez pahrbků a bez lesních porostů. 

Byly dány rozkazy velitelům čet a velitel roty dal následující úkol. 

První četa bude předstírat útok z levé strany a to tak, že se plížením 

musí dostat co nejblíže k okraji vesnice ke kostelu, který byl vysunut na 

jižní straně vesnice. Druhá a třetí četa se plížením dostane z pravé strany co 

nejblíže k vesnici. Čtvrtá a pátá četa rozmístí těžké kulomety tak, aby z lesa 

mezi Bildechingem a Klingenhofem mohla odstřelovat vesnici, zejména 

pozorovatelnu na věži kostela. 
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Všichni se seřídili hodinky a bylo rozhodnuto, že útok začne ve tři 

čtvrtě na dvanáct. Předpokládané dobytí vesnice Klingenhof asi za hodinu a 

půl.  

Velitel, který dobude kostel, vystřelí zelenou raketu. Padla hodina „H“ a 

útok začal. Vše probíhalo podle plánu, ale nepřítel přece spatřil na levé 

straně pohyb nepřítele, čili naše čety, a začala vřava. Nepřítel vyrazil 

k pěšímu útoku, ale naše čtvrtá a pátá četa začala pálit z těžkých kulometů a 

nepřítel ustoupil. Začal obchvatný manévr vesnice Klingenhof z naší strany.  

Druhá a třetí četa dobyla vcelku klidně levou stranu vesnice a 

postupovala směrem k první četě, která se dobývala ke kostelu. Druhá četa 

začala pálit z lehkých kulometů, a tím podpořila a pomohla první četě dobýt 

kostel a vypálila zelenou raketu. Mezitím už druhá a třetí rota měla 

obsazenou polovinu vesnice. Nepřítel ustoupil severním směrem asi dva 

kilometry do lesa.  

Vesnice byla dobyta přesně ve tři čtvrtě na dvanáct a právě dojel 

z velitelské pozorovatelny rozhodčí tohoto cvičení Oberst Schummann 

s Oberstgenerálem Nicmannem. Byl vyhlášen konec cvičení. 

Soustředění o půl druhé u restaurace „Konig Adler“. Nástup, přesně 

o půl druhé přijela suita vysokých důstojníků. Bylo podáno hlášení 

majorem Gruberem veliteli 4. náhradního praporu těžkých kulometů, 

Generaluoberstu Nicmannovi  

Ten náš celý prapor pochválil, že Bezichtigeung (závěrečný výcvik) 

skončil velmi dobře, že jsme skutečně dobře obstáli a že jsme schopni odjet 

na frontu. 

Také udělil rozkaz naší rotě o udělení dovolené, ale na tři skupiny. 

Takže jedna část odjede hned, tj. 16. prosince 1942, druhá část odjede 22. 

prosince a třetí až 27. prosince. 

Já odjíždím na dovolenou zvanou Fronturlaub dne 16. prosince ráno ze 

stanice Horb A/N. Jedu přes Stuttgart-Karlsruhe-Breslau-Oderberk do 

Těšína a do Suché. Domů jsem přijel v noci ve 22:15 hodin. Cesta trvala 

dva dni a zpět jsem jel také dva dni, tak mi zbylo jen 24 hodin na návštěvu 

doma. Cestou domů jsem v rychlíku z Breslau (Vratislav) do Oderberku 

(Bohumín) seznámil se slečnou Gretel Paskudovou z Ratiborhamer. Byla to 

18letá dívka, a tak jsem jí sdělil, že jedu na dovolenou a že budeme odjíždět 

na frontu. Zvala mě pří zpáteční cestě k nim domů. To se ovšem nestalo. 

Nebyl na to čas. 

Doma jsou všichni překvapení, poněvadž jsem neměl čas napsat dopis, 

že přijedu domů. Skoro do rána jsme besedovali. Nad ránem jsem si lehnul 
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a usnul. Bylo osm hodin, když jsem vstal a chtěl objet své příbuzné a 

známé.  

Nejdřív k dědovi Chovaniokovi, ten byl velice rád, že mě vidí, a při 

odchodu mi dal 50 marek. Odpoledne jsem jel ke strýci Nedělovi a trochu 

pobesedoval a jel zpět. 

Při zpáteční cestě na kole se potkávám s Olgou Valovou, jak by to chtěl 

sám Pán Bůh. Zastavil jsem se a podáváme si ruce a zdravíme se. Olze jsem 

vysvětlil, z jakých důvodů jsme dostali dovolenou a že budeme odjíždět na 

frontu. Při rozloučení jsem ji chtěl políbit, ale ona odmítla mou myšlenku. 

Tak jsem jí pověděl „Zda se ještě sejdeme?“ Olga na to odpověděla: „Budu 

se za Vás modlit.“ 

Toho dne k večeru jsem navštívil mého spolupracovníka Teofila Nytru 

v Protektorátu, což ho velice překvapilo, že jsem přijel tak náhle. Také jeho 

sousedku a mou známou Helenu Lechovou jsem jen na skok navštívil a jel 

zpět domů. Bylo již tma. Financ na hranici jen na mne pohleděl a mávnul 

rukou a řekl: „Gehen Sie weiter!“ 

Domů jsem přijel, bylo tma a šest hodin. Dobře jsem se vyspal, bohužel 

pouze jednu noc. Tak jsem oslavil letošní mé devatenácté narozeniny. 

Ráno jsem se přepravoval na odpolední odjezd zpět k rotě do Horbu 

A/N. Dopoledne přišla ještě babička, donesla mi lístky na potraviny, abych 

neměl hlad. Mamka upekla dobrý koláč a začali jsme balit kufr. 

V deset hodin jsem ještě narychlo na kole zajel za mým kmotrem 

Vinckem Pěgřimkem. Bydlel na Staré kolonii. Byl rád, že jsem na něho 

nezapomněl. Dával mi rady, co a jak mám dělat a co nemám dělat. Vzal 

jsem jeho ponaučení k srdci, což mi také později pomohlo. 

Na oběd jsem už byl zpátky. Ve 1346 hodin jsem odjížděl ze stanice 

Prostřední Suchá, na kterou mě doprovázela maminka s babičkou. Smutné 

bylo loučení. Maminka plakala i s babičkou a já měl co dělat, abych se také 

nerozbrečel. Maminka mě křižovala, abych se vrátil, aby se mi co těžkého 

nepřihodilo. Než jsem nastoupil do vlaku, řekl jsem své matce: „Mamko, já 

stejně uteču a budu legionářem.“ Poslední stisk ruky a polibky na 

rozloučenou a vlak se dává do pohybu na Těšín. Ještě si máváme na 

poslední pozdrav. 

Cesta zpět do Horbu vedla trasou přes Bohumín, Ratibor, Breslau, 

Drážďany, Chemnitz, Norimberk, Stuttgart a do Horbu. Cestou ve vlaku 18. 

prosince z Norimberku do Stutgartu se seznamuji se slečnou učitelkou 

Klárou Majerovou, která jede z domu do Stuttgartu, kde učí. Poznala, že 

neumím dobře německy, a ptala se mne, odkud jsem. Tak jsem řekl, že 

z Horního Slezska a že jsem ve skutečnosti Čech. Zeptala se mne, zda bych 
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jí napsal z kasáren nebo z fronty, že nemá žádného přítele. Souhlasil 

jsem a vzal od ní adresu. Napsal jsem jí párkrát ještě z Horbu a později 

i z Afriky a nic víc.  

V Horbu jsem byl ráno 19. prosince. Byl pěkný, slunný dopolední den. 

U výkonného jsem se hlásil přesně v 1020 hodin. Odpoledne už jsem 

nastupoval do služby. Před svátky to bylo trochu volnější, rota odcházela a 

přicházela z dovolených.  

22. prosince odjíždí další část na dovolenou, mezi nimi je Láďa 

Vicenec, Láďa Siuda, Josef Rychlý, Oldřich Kaňa a další. Láďa Vicenec, 

který si dopisoval s Elinkou, se mne ptal na cestu k nám do Suché. Tak 

jsem mu ji vysvětlil, a že půjde za Elinkou. On to má dobré, bude zrovna 

doma na vánoční svátky. Také pak Elinku Láďa navštívil. 

27. prosince jela další a poslední část roty na dovolenou. Ti jeli na 

Silvestra. My jsme zatím pokračovali ve výcviku v terénu, ale nebylo už to 

takové drastické. Převzal nás, čili naši četu, starší štábní rotmistr, válečník 

z Ruska, a ten nám víc vykládal, než cvičil. Bylo to také dobré ponaučení, 

poněvadž vykládal, jaké nástrahy se mohou dělat, na co jest třeba dávat 

pozor a tak dále.  

Oslavili jsme vánoční svátky v kasárnách. Dostali jsme sice skromné 

dárečky od německých žen. Byly to hlavně vlněné ponožky a pletené 

rukavice. Byla povolená přesvečerka do půlnoci. Tak bylo veselo a zpívalo 

se i česky, polsky a samozřejmě i německy, pokud kdo nějakou písničku 

znal. 

Tak jsme zakončili rok 1942 a přešli do nového roku 1943. Svých 19 let 

mám za sebou. Vzpomínám na domov, rodiče, dědu, babičku, také na Olgu 

Válovou a ostatní přátele a příbuzné.  

Je NOVÝ ROK 1943. Situace stále stejná, Němci vedou na všech 

frontách urputné boje a přesto v Rusku ustupují a zdůvodňují to, že 

z taktických důvodů. 

V Africe začínají Angličané mohutný tlak, zejména 8. armádní sbor pod 

velením generála Bernada Montgomeriho. 

Gestapáci řádí v protektorátu, ale též i ve Slezsku. Zavírají lidi zejména 

toho, kdo se postaví proti Němcům. V protektorátu byl popraven předseda 

protektorátní vlády generál Rudolf Eliáš a další jiní. V Beskydech se 

formují zelené kádry vojáci do wehrmachtu, kteří utekli z dovolenek a jdou 

do lesů. Lid se bouří, ale vždycky je to potlačeno.  

Zima v kasárnách v Horbu A/N. jest v celku uspokojivá, trochu mrzne, 

ale není zatím žáden sníh. V létě jsou tu veliká vedra a zem jest zde celá 

načervenalá. Jinak krásný pahorkovitý kraj. 
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Přišla fáma, že pojedeme do Afriky. Tomu jsem rád, jenom aby to 

byla pravda. Moc jsem tomu nevěřil. Sedmého února se necvičilo a bylo 

volno. Odpoledne byl nástup ve dvě hodiny a bylo vyhlášeno, že do zítřka 

se musíme připravit na cestu tak, aby byl odchod v osm hodin. 

Nevěděli jsme, co se děje, nic víc jsme se nedozvěděli. Tak do toho, 

začali jsme se balit. Baťohy byly připravené, a tak se šlo večer do kantýny 

na pivo a bavilo se.  

Láďa Vicenec večer přijde za mnou a povídá, jestli nemám trochu 

chleba navíc, že má hlad, tak jsem mu dal třetinu chleba. Já jsem si udělal 

známost ve vesnici Bildechingen s jednou pekařkou a tam jsem chodíval 

večer po setmění pro chléb a někdy i nějaký ten rohlík jsem dostal. O tom 

ale nikdo nevěděl, jenom já a ta slečna Gretel Reisová, dcera pekaře, ale ten 

byl na frontě v Rusku. Pekárnu vedla její matka a ona, bylo jí sedmnáct. 

Tak jsem já osobně hlad nikdy neměl. Já jedl i v kuchyni všechno. Zejména 

jsem měl rád špenát, což se o Láďovi nedalo říct, ten ho dával mně. Mně 

chutnalo všechno. 

Ráno 8. února 1943 odjíždíme z Horbu A/N. do Stuttgartu a pak do 

Reutlingen. Zde jest konečná. Pochodujeme do kasáren, velký komplex 

budov poblíž letiště, ale to není v provozu. Zde výstrojní a výzbrojní stanice 

shromaždiště Reutlingen. Fakt je, že pojedeme do Afriky. Chlapi přicházejí 

v uniformách Afrika korpu. Jsem velice rád, že to bude Afrika. Byla to už 

ve škole moje touha dostat se do Afriky.  

Konečně jsem na řadě, jméno Malíř Otmar podepisují uniformu AK, 

boty, ovinovačky a spodní prádlo, vše dvojmo. Také nové teplé deky, tři 

kusy. Nové balení do baťohu a odevzdávka starých věcí. Tak to je 9. února 

a odpoledne jdeme fasovat zbraně. Dostali jsme automatické pistole a čtyři 

velké zásobníky a sumky na zásobníky. Nakonec jsme šli pro pláště. Divil 

jsem se, že nám dávají pláště, když jdeme do Afriky. A jak nám pak byly 

v Africe dobré. 

17. února 1943 se nakládáme na Reutlinském nádraží do krytých 

nákladních vozů zvaných dobytčáky. Je právě osm večer a celý vlak a 

pochodový batalion jest naložen. Čekáme na odjezd. Kudy pojedeme, 

vznikají otázky. Přes Rakousko to asi určitě, ale též i přes Itálii. To bude 

jízda zadarmo! To jsem si myslel. 

Jsou dvě hodiny po půlnoci, když se vlak rozjel. Je pěkná, čistá noc. Je 

trochu zima, ale hvězdy a měsíc se na nás klidně dívají. Jedeme směr na 

Ulm a pak na jih do Brenneského průsmyku. Nádherné pohoří vyšší než 

naše Vysoké Tatry. Vrcholky hor zasněžené a my údolím se řítíme 

k německo-italským hranicím. 



 

 

 

78   

20. února projíždíme hranici Německa a bývalou hranici Rakouska 

a hned zase jsme na hranicích italských. To je Brenneský průsmyk. Je právě 

půlnoc. Přichází nový den 21. února.  

V čtvrt na jedenáct jsme právě dojeli do italské stanice Chiusi Bagni 

v překrásném místě a mezi nádhernými horami. Je neděle a lidi vycházejí 

z kostelíčka, který jest poblíž nádraží. 

Zde budeme čekat po celý den až do večera a odjezd bude v devět. Bylo 

volno a my mohli do městečka. Oběd byl ve zvláštním vagónu, kde byla 

kuchyň, a ve druhém jídelny. Oběd se podával pro naši 1. rotu o půl 

dvanácté.  

Prohlédli jsme si pěkné, horské městečko jak dopoledne, tak odpoledne 

a zapadli se podívat též do jedné Restaurant na italské pivo. Chutnalo nám. 

Byla zde i italská děvčata celkem k světu. Po osmé hodině jsme již ve svých 

vozech a čekáme na odjezd dál. Máme skoro severní Itálii za sebou. 

Přesně v devět odjíždíme směrem na jih. Tak přece k Africe. Jedeme po 

trase Chiusi Bagni – Bologna. 

Vjíždíme do prvního velkého nádraží, je to Bologna, stále ještě severní 

Itálie. Je 22. února dvacet minut před jednou hodinou odpoledne. 

Z Bologny odjíždíme jižním směrem, kopce a pahorkatina se pomalu tratí, 

my sjíždíme do rovinatého kraje a v dálce vidíme jakési město. Jeden 

z důstojníků nám řekl, že je to město Řím. Všichni jsme na to hleděli. Dne 

23. února jsme opravdu dojeli do hlavního města Itálie Říma. Bylo deset 

hodin dopoledne. Byla opět přestávka a my měli opět volno až do čtvrt na 

čtyři. Byl nádherný slunný den. Pochodili jsme kolem nádraží a prohlédli 

některá místa. 

Ve čtvrt na čtyři odjíždíme z Říma stále na jih. Když už jsme jeli asi tak 

hodinu, najednou jsem z vagónu pozoroval nějakou divnou rovnou horu. 

Byla modrá a přitom jsem cítil jakousi divnou chuť jako slaný vzduch, tak 

nějak. Když se probudil jeden z četařů, celá osádka vagónu spala, otázal 

jsem se četaře, který se také posadil ve vagónu, co je to za hora, taková 

rovná. On se pořádně podíval ze dveří ven a vykřikl „Das ist See“ To jest 

moře. Ano, bylo ta Středozemní moře. Je právě 1610 hodin, když jsem 

poprvé ve svém životě spatřil moře. 

V duchu jsem si počítal, kolikže to již těch železničních stanic jsme 

projeli, tak z Reutlingen přes Ulm, Mnichov, Garmisch, bývalé hranice 

Rakouska. Insbruk, bývalé Rakousko a zase hranice, Brennerský průsmyk a 

jsme v Itálii. První železniční stanice Bolzano a pokračovali jsme do Trenta, 

Verony, Bologny, Firenze a Roma. Dále na směr jih. To jsme již pěkný 

kousek ze Stuttgartu a nejdál od domova. 
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Je pozdní odpoledne, stále 23. února, projíždíme město Farmia a 

překrásné město a železniční stanici Neapol. Máme opět tříhodinovou 

přestávku, je možno na půldruhé hodiny opustit vlakovou soupravu. Sice se 

již stmívalo, ale šli jsme se podívat kousek do města. Bylo sice dost dobře 

zatemněné, ale viděli jsme Neapol. 

Ve městě jsme potkali slovenské vojáky ze Slovenského státu. Byli 

nasazeni v Itálii na hlídání mostů a jiných důležitých objektů. Byli to přece 

spojenci s Adolfem Hitlerem, s Německou říší. Tak jim také i vojensky 

pomáhali. Ti nám vyprávěli, jaká je Neapol krásná. Nejkrásnější pohled je 

z návrší. Na to jsme již neměli čas. 

V 1750 byl nástup spočítání mužstva a nástup do vagónů. Odjezd je 

vypraven přesně ve čtvrt na sedm, to už jest úplná tma a trochu chladno. 

Projíždíme opět velkým městem Salermo. Vlak má stále zelenou, a tak náš 

transport uhání jak ďábel. Trať zde jest již elektrizovaná a jedeme po 

skalnatém pobřeží a z vagónu se díváme přímo do vody až hrůza se podívat 

dolů. Ještěže byla noc. Pomyslel jsem si, kdyby tu byli partyzáni, tak to by 

byl pěkný sešup do té vody. 

Projíždíme město Copccio, to už je ráno 24. února, čtyři padesát. 

Překrásné pobřeží, ty skály, tunely. Jedeme z tunelu do tunelu. Projeli jsme 

za naší jízdy i ten nejdelší tunel zvaný Alpský (Simplonský, měří 19,8 km, 

nebo Gottharský, délka asi 15 km) a já už myslel, že jsme se propadli někde 

do země. Apeninský tunel dlouhý 18,5 km jsme projeli na trati mezi 

Bolognou a Florencií (Firenze). 

Je nádherné počasí, pánbíček nám přeje a drží nad námi ochrannou ruku. 

Jsme přece ještě mladí. Život jsme ještě neochutnali. 

Konečně také vidíme na širém moři několik velkých lodí. Nevíme, jsou-

li to bitevní nebo dopravní civilní. Taková cesta nás také ještě čeká. 

Konečně zase vlak zastavuje a jsme ve větší železniční stanici Cetrano. 

Bude zase přestávka, budou vyměňovat lokomotivu. Vagóny ale nesmíme 

opustit. Po vyměnění lokomotivy se pojede dál. Máme 1011 hodin. Skutečně 

to netrvalo dlouho. Za půl hodiny byl opět odjezd. Bylo přesně 1040, když se 

náš transport pohnul opět dopředu a stále na jih. 

Ve 1418 hodin jsme projeli stanici Cosenza, ale zde již taková krása 

nebyla. Začala jen rovná země. Listnaté stromy, občas borovice a keře. 

Obydlí už také nejsou jako v severní části Itálie. Lidé chatrněji oblečení. 

Děti lítají bosky, zima zde taková není, i když je únor.  

Moře, které jsme neustále viděli, se také schovalo. Vidíme jen sady a zase 

sady. Je to zase jiná krása. Tady jsou pomeranče a celé sady a nepřehledné, 

dlouhé sady pomerančů. Zde se rodí dvakrát do roka. 
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Projíždíme stanicí Rasarno. Ve vagóně vojáci většinou spí a 

zaspali i tu krásu, která byla na severu Itálie. Je šest odpoledne a venku 

skoro tma. Já jsem se při té veškeré kráse ani dobře nevyspal. Mě to 

všechno zajímalo. Zejména když v noci jsme viděli sopku Vesuv, byla 

v činnosti. To byl gejzír ohně. Tak, jak u nás železárny vylévají strusku na 

haldu, to je též taková záře.  

Konečně jsme dorazili do konečné stanice Regio di Calabria do 

nejjižnějšího cípu Itálie. Je 2108 hodin a tma. Čekáme, co se bude dít. Kdy 

bude nástup, ale stále nic. Přišel rozkaz od velitele transportu, že se zůstává 

na noc ve vagónech. Též dobře, řekl jsem si, že se konečně dobře vyspím. 

Když zůstat, tak zůstat. Zalehl jsem opravdu bojovně na slámu, přikryl 

pláštěm a hned jsem usnul. Vždyť jsem pořádně nespal celých sedm dní, co 

jsme na cestě. 

Bylo 2335 hodin, když mě vzbudila velká střelba a slyším nalítávat 

stíhačky. Co se děje? Za chvíli houká siréna na letecký poplach. Všichni 

jsme na nohou a čekáme na rozkazy. Nic se nedělo. Trvalo to asi 5 minut a 

zase klid. Stráže, co sloužily u vlakového transportu, nám sdělily, že nad 

naším nádražím v Regio di Calabria proletěla anglická letadla a pokropila 

nádraží z palubních zbraní. Ale já už zase nespal. Myslím, že do konce 

války se již asi nevyspím. 

V pět byl budíček, všichni jsme museli nastoupit a odpochodovat do 

pěkného prostoru na pláž asi 3 km od přístavu a 5 km od nádraží. Dostali 

jsme slámu na vystlání kabin, kde budeme nocovat. Nejdříve jsme se 

okoupali poprvé a skoro všichni v moři. Já byl první ve vodě, i když 

neumím plavat. Láďa Vicenec také, Siuda L., Přivara Fr., Kaňa Vil., Bělež 

Jan, Alfred M. taky, no prostě všichni. Celý den jsme vychutnávali pobyt na 

pláži u moře. K večeru jsme si udělali kutě a těšili se na dobré přímořské 

spaní. 

Bylo 18:00 hodin a píšťalka velitele roty dává pokyn k nástupu v plné 

polní výzbroji. K čertu, co se děje? Je opravdu nástup. Už jsme 

v pochodovém proudu a místo spánku se pochoduje do přístavu v Regio di 

Calabria. Ani nevím, jak jsem se dostal na loď, vždyť jsem žádnou neviděl. 

Vstupovali jsme kolem vlakové nákladní soupravy, tak jak jsme se na ni 

dostali? Šel jsem si to ověřit. No jo, vždyť je to trajekt, do kterého sunou 

nákladní vagóny a příď lodě byla doširoka rozevřená. Vystoupili jsme po 

schodech na palubu a dívali se na moře směrem k Mesině na Sicílii. Tato 

mesinská úžina jest pouhých 18 km široká. Plavba bude trvat tak asi půl 

hodiny. 
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Trajekt stále požíral do svých útrob náklady a my čekali. 

Vzpomínám na domov. Na rodiče, sestru, na černovlasou dívku Olgu 

Valovou, na přátele Teofila Nytru a na Žanka, přítele mé sestry Elinky, co 

všichni právě dělají. No co, je noc, tak spí. Měsíc se na mne klidně díval a 

já na něj. Na povrchu trajektu byl podivný klid. Chlapi nezpívali, snad 

každý podřimoval. Noc ve stanici byla asi nějakým varováním od nepřítele, 

možná že i věděli, že přijel další transport vojáků a formuje se do Afriky. 

Uběhly už tři hodiny od nástupu na pláži a teď je devět hodin. 

Konečně jsme ve čtvrt na dvanáct vypluli směrem k Sicílii, plujeme 

mesinskou úžinou k přístavu Mesina. Když jsme tak uprostřed průplavu, 

slyšíme mohutný hukot leteckých motorů. Loď se zastavuje a spouští kotvu. 

Ajej, ztvrdneme na moři. Angličané dělají nálet na město a přístav Mesinu.  

Pozorujeme, jak protiletecká obrana ze Sicílie střílí a dělá palební 

přehradu proti letadlům. Angličanů byla asi taková stovka. A vůbec si letěli 

s rozsvěcenými světly na křídlech. Byla to pěkná podívaná, ale nechtěl bych 

být na pobřeží v Mesině. 

Bylo po půlnoci, jedna hodina, když jsme vpluli do mesinského 

přístavu. To, co jsme viděli, byla hrůza. Domy hořely, lidi křičeli, utíkali, 

hasiči hasili požáry, vojáci pomáhali vytahovat raněné ze sutin domů. 

Hrůza a pach po bombách a plno dýmu.  

Pro nás byla přistavena auta a rychle jsme museli nasednout a hned se 

odjíždělo z přístavu ven. Jeli jsme pomalu a potmě a stoupali serpentinami 

do nějakého kopce. Konečně se začalo šeřit a my dojížděli k většímu 

nádraží Milazo. Před nádražím větší prázdná plocha, a tak jsme měli baťohy 

složené v řadě, jen osobní zbraně u sebe. Je 9:00 hodin 16. února. Na 

volném prostranství se seskupují prodavači ovoce a zeleniny. Plné haldy 

pomerančů, banánů, fíků, paprik a jiné zeleniny. Koupil jsem si také za 20 

lir pomeranče, ale dostal jsem jich tolik, že jsem nevěděl, kam to všechno 

strčím. Plný baťoh, za košili, po kapsách a v náručí. Pomeranče nám tak 

chutnaly, že jsme je ani z té slupky nestahovali a jedli přímo i s kůrou. 

Jiné ovoce nám nevonělo, ale pomeranče ano. Také banány nám byly 

vzácné. Ty jsme již opravdu neměli kam dát.  

Ve 1300 hodin byl konečně připraven a přestaven nákladní vlak 

skládající se opět z krytých vagónů. Po četách jsme nastoupili a ve vozech 

usadili. Postavili nás na vedlejší kolej, prý se pojede až zítra.  

27. února v jednu hodinu jsme opět vyrazili vlakem kupředu a směrem 

na jih. Příští konečná má být Trapani - přistav. 

Cesta jest veselá, nálada dobrá. Chlapi zpívají a vykládají vtipy. 

Samozřejmě po česku nebo polsky, ale také německy. Cesta utíká, projeli 
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jsme stanici Barilcona di Gaji, San Agata a v noci vidíme sopku Etnu. 

Je skoro půlnoc.  

Sicílie jest taková fádní pahorkatá krajina. Ale zase bohatá na jižní 

ovoce. Hlavně na pomeranče, datle, fíky, papriku a jiné. 

My jsme už netoužili po žádném ovoci, pomeranče nám vystačí asi na 

celý život. Poblíž tratě bylo vidět i různé chatrče a v nich přebývali lidé. 

Přestože byl únor, bylo krásně teplo a lidé chodili oblečení polehku.  

Vlak s námi uhání stále dolů na jih a projíždíme stanici Gefalu a přesně 

o půl třetí vjíždíme do krásného města na Sicílii, Palerma.  

Zde byla větší dvouhodinová přestávka. Měnila se lokomotiva a 

strojvedoucí s pomocníkem. Vše bylo v pořádku, ale strojvedoucí sestoupil 

z lokomotivy, že dál nepojede. Je už 24 hodin ve službě a musí se vyspat. 

Prostě sednul si s brašnou a s pomocníkem na koleje a že dál nejede. 

Výpravčí ho prosil, lamentoval, že ho zavřou, ale on ne, a nepojede. Přišel 

k výpravčímu velitel transportu oberst Hans Primge a požadoval vysvětlení, 

co že se tu děje. Výpravčí všechno vysvětlil a strojvedoucímu uznal oberst, 

že má nárok na spaní a že opravdu zde hrozí transportu nebezpečí. Výpravčí 

ale neměl náhradníka na stroj, tak co teď? Ale rozhodnul to oberst Hans 

Primge. Nechal nastoupit celý prapor a dotázal se, kdo je strojvedoucí a 

pomocník. Přihlásili se tři. Tak přebrali stroj a papíry a vlak se dal do 

pohybu. Jeli s námi naši vojáci. 

Projíždíme město Alcano, Castelvestran a Marzalo, je půl páté, ale 

jedeme velice pomalu, před námi asi hodinu byl nálet. Bylo 

vybombardováno celé nádraží a byla volná jen jedna průjezdní kolej, po 

které jsme pomalu projížděli. Viděl jsem, jak tendr stroje byl vymrštěný na 

strážní domek a domek zdemolovaný. Šly mi oči úplně z důlku. Kolejnice 

pokroucené jak umělá spirála. Dělníci-železničáři pilně pracovali na obnově 

provozu. 

My jsme se vlastně jen plížili ve směru na Trapani. Pomalu ale jistě 

vjíždíme do stanice Trapani. Už se stmívalo a přišel rozkaz zůstat ve 

vagónech. Vzápětí přišel ale nový, všechno mužstvo vystoupit a přesun na 

pláž asi tak 1 km od nádraží. Soustředění po rotách a četách na pláži. Jest 

rozkaz zpívat. Proto se zpívá. Jednotlivá družstva si jdou odebrat ostré 

náboje. Každý voják dostal 60 ostrých nábojů do pušky a čtyři velké 

zásobníky do automatických pistolí.  

Je už načisto tma a jsme už ve frontovém pásmu. Řadíme se opět 

k odchodu do přístavu Trapani. 

Každý vzpomíná, že opouští Evropu a kdo ví, zda se ještě do Evropy a 

k rodičům či k rodině vůbec vrátí. Mnozí ženatí vojáci vzpomínají na své 
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děti, jak před spaním vyprávěli pohádky, aby dříve usnuli. Jiní jak 

měli rádi své ženy. Jak předcházely milostné hry před milováním. Jiní jak si 

vyprávěli o budoucnosti svého života. 

Také já vzpomínám na své rodiče, svou sestru Elinku. Také na svá 

známá děvčata jako Olgu Valovou, Helenu Lechovou a další. Také jak se 

asi daří Drahuši Vitáskové roz. Tomáškové. Na své bývalé 

spolupracovníky. Přitom se dívám na měsíc, který se klidně na nás dívá, a 

já se točím ve směru na Evropu. Škoda, že jsem neřekl Olze, ať se dívá na 

měsíc, že se tam budou setkávat naše pohledy. Škoda, škoda. 

Celý náš svazek kamarádský, do kterého patřili Franta Přivara, Ladislav 

Siuda, Kaňa z Rychvaldu a jiní. Drželi jsme partu a řekli si, že se nesmíme 

roztrhnout. 

Celý přístav jest zatemněn. Zde často zalítávají anglická letadla, 

zejména stíhačky a ostřelují lodě. Opět zpěv a zase chvíli ticho. Přišel 

rozkaz nalodit se. Lodě jsou připravené k nalodění. Opět zpěv, aby se 

maskovalo rozdělení praporu, rot a čet.  

Při nástupu na loď jsem si všiml, že v popředí jsou nějaké malé ostrovy. 

Nastupujeme na loď torpédoborec, německý Zerstorer. Na palubu nás 

nastoupilo 600 vojáků. Zesílený válečný prapor. Byly naloděny 

torpédoborce Afrika korpem. Když jsem vstoupil na palubu torpédoborce, 

posadil jsem se na jakési podivné mohutné potrubí. Když přišel Láďa 

Vicenec s Láďou Siudou, také se posadili. Ptali jsme se jednoho italského 

námořníka, co že to je za potrubí tak objemné? Cha, senior isi torpédo! … 

Torpédo? Vykřikl jsem a zároveň jsem i zbledl. Co když to bouchne? A já 

neumím plavat. Všichni jsme strnuli, ale po vysvětlení jedním německým 

rotmistrem, že to se odpaluje na nepřátelské lodě, jsme byli částečně 

uklidnění a znova se na torpédo posadili.  

Přišel rozkaz, že budeme odplouvat ještě teď v noci. Bylo tři čtvrtě na 

dvanáct v noci 28. února 1943. Celá naše parta se sebrala a šla do strojovny 

na chodbu, kde bylo teplo, že si lehneme. Také se tak stalo. Já se ještě 

pomodlil, abychom se do té Afriky šťastně dostali. Položil baťoh pod hlavu 

a usnul jsem po celodenní únavě. V řadě za sebou jsme spali já, Vicenec, 

Běleš, Přivara a Siuda.  

Kolem sedmé hodiny se probudil Přivara a jde se podívat na palubu 

torpédoborce. Jé, to je krásná ta Afrika. A letí dolů do strojovny a budí nás, 

abychom se šli podívat, že jsme šťastně dopluli do Afriky. Povídám si, Pane 

Bože, to máme štěstí. Když ale vyjdu na palubu a porozhlédnu se kolem 

sebe a spatřím menší ostrovy, bylo mi špatně. Povídám kolegům, hoši, to 

není Afrika! To je ještě přístav Trapani. Co blbneš, říká Franta Přívara. Já 
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tomu nevěřil a ptám se jednoho německého rotmistra, zda je to 

Afrika? „Ach Mench! Das ist Trapani. - Ach člověče, to je Trapani.“ Tak 

vidíte, hoši, jsme ještě v Evropě. Dostal jsem poprvé strach. Strach z toho, 

že bude zaminované moře, my můžeme narazit na minu a bude zle.  

1. března 1943 deset minut po sedmé. Torpédoborec se dává do pohybu 

a odplouváme z evropského italsko-sicilského přístavu Trapani do Afriky 

do Tunisu. Obeplouváme dva menší ostrovy, které jsme včera večer viděli. 

Je krásný slunný den. Moře klidné a vlnité, radost se na to vše dívat. Máme 

také letecký doprovod, šest německých stíhaček Voke Wolf a jeden 

hydroavion italský.  

Letadla stále hlídkují ve velké vzdálenosti a předem varují. V případě 

objevení min vystřelí černou raketu, aby byly torpédoborce připraveny na 

opatrnou plavbu. 

Plavba jest klidná, torpédoborce plují v řadě za sebou. Pluje sedm 

torpédoborců se 4 200 vojáky na palubě všech lodí. Pěkná podívaná. 

Plujeme dvě hodiny a patnáct minut. Najednou italský hydroavion 

vystřeluje černou raketu a letí směrem k nám, zakrouží nad námi, mává 

křídly a upozorňuje nás. Všichni se vrhneme na okraj j zábradlí lodě a hle, 

od nás vpředu tak 200 metrů mina a na pravé straně také. Zatřásla se mi 

kolena, co bude? Pane Bože! Náhle třeskot, rány, my všichni k zemi na 

palubě a čekáme, ale rány neustávají. Zvedneme se, co se děje, a hle, italský 

protiletadlový střelec pálil do miny a podařilo se mu ji zneškodnit. Byla to 

rána! Až nás to málem smetlo z paluby. Při výbuchu miny vyletěl do 

vzduchu gejzír vody, asi tak do výše 30 metrů. Byla to pěkná podívaná. 

Loď ale pluje stále kupředu.  

Dostáváme se opět mezi miny a lodivod, zkušený mořský vlk, vede loď 

mezi miny a vybírá zatáčku, až se loď naklání. Propluli jsme bez nehody.  

Bylo veliké štěstí, že jsme nepluli v noci, byli bychom určitě na 

některou tu minu najeli. Ta nebezpečná plavba trvala 45 minut, ale to nám 

stačilo. 

Patnáct minut po poledni spatřujeme na horizontu pevninu. Všichni 

radostí jásáme. Ale do cíle je ještě daleko. Já se moc neradoval. O půl jedné 

už vidíme jasně pevninu. Vplouváme do tuniské zátoky, konečně jsme 

zastavili a naše torpédoborce spustily kotvy. Připlouvají menší lodě. My se 

nakládáme a ve dvě hodiny jsme na pevném molu přístavu Tunis v Africe. 

Soustřeďujeme se a já se v klidu modlil Otčenáš. Za to, že jsme šťastně 

dopluli. 
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Odjeli jsme zvláštní lokálkou na shromaždiště a tam nastoupili po 

rotách k odchodu do kasáren. Pochodovali jsme pěkným evropským 

městem Tunis. Pěkné, široké bulváry lemované palmami.  

Pochodujeme arabskou čtvrtí, to už není ten pěkný Tunis. Prodejní 

stánky se zeleninou na zemi, maso, mouchy kolem dokola a nepříjemný 

pach.  

Čtvrt na čtyři. Vpochodovali jsme do tuniských Maršal For kasserne. 

Podivuhodné kasárny. Nemají zasklená okna ani dveře. Budovy a prostory 

ke cvičení v pěkném prostředí mezi palmami. Ve čtyři hodiny nám přivezli 

slámu a my se dali do rozestlání slámy na zem, kde budeme spát. Naše stálá 

parta leží i zde pohromadě. Já jsem na kraji, pak Přivara, Vicenec, Siuda, 

Kaňa a Michel.  

Večeři máme ještě ze železné zásoby, kterou jsme vyfasovali na nádraží 

Milazo.  

6. března 1943, to jsme již šestý den v Tunisu – Africe. Máme volno, 

abychom se trochu aklimatizovali. Konečně jsem se dostal ke psaní a píši 

první dopisy domů rodičům a mým známým na Těšínsku. 

Odpoledne procházíme městem Tunisem a ohlížíme si děvčata. 

Prohlížíme zdejší systém prodeje ovoce, zeleniny i masa. Všechno je na 

plátně na zemi. Maso se až oškliví, když člověk vidí ty velké africké 

mouchy sedat na maso a k tomu ten pekelný pach. My jsme se zaměřovali 

na nákup „Kus kus“. Bylo to z pšeničného těsta pečené na oleji, zapečené 

datle a pocukrované. Jinak chuťově vynikající. Strava u Afrika korpsu 

nebyla nějaká valná. Na oběd byla mrkev a brambor a na druhý den zase 

brambory a mrkev. Jednou týdně bylo maso. A čert ví, z čeho to asi bylo. 

Ale chuťově dobré.  

 

POSTUP DO LIBYE 
 

Dny utíkaly jako voda a začala opět stará vojna. Začalo se se cvičením 

útoku, a to za městem v pískovém prostoru. Nacvičoval se útok a ústup. 

Nacvičoval se boj muž proti muži. Bylo několik nočních cvičení za 

pochodu. Rozlišovala se vzdálenost barevných světel atd. Byl březen, ale 

v Africe při cvičení až nepříjemně horko. Teplota sice stoupla na 15 stupňů 

Celsia a při pohybu a klusání se člověk zahřál až na 20 stupňů Celsia.  

16. března 1943 přišel nový rozkaz o přemístění do jiného prostoru. 

Nastalo balení věcí a výstroje. Ve dvě hodiny je vyhlášen nástup a odchod 

na nádraží Tunis. Ve čtyři jsme nastoupili a čekali na další příkazy. Nikdo 

nesměl opustit vagóny. Večer o půl šesté opouštíme Tunis a odjíždíme ve 
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směru na Gabes-Tunisko. Je tmavá africká noc. Později vyšel měsíček 

a mně to připadalo nějak divně, jako by vyšel na severu a ne na východě. 

No jo, jsem v Africe. 17. března 1943 jsme jeli celou noc a dojeli jsme 

v šest hodin do stanice Sfaxu. Opustili jsme vlak a přesunuli se pod 

fíkovníky a pomerančovníky, kde strávíme celý den až do večera. Byl 

pěkný slunný den a my jsme se kochali pod pomerančovníky. Někteří spali 

a já také. Nehrozilo žádné nebezpečí a byl relativní klid. 

Odpoledne jsme lezli po pomerančovníkových stromech a trhali 

pomeranče. Byly dobré a sladké. Natrhal jsem jich plné kapsy a nastrkal za 

košile a měl jich plný baťoh. Občas nad námi proletěly britské stíhačky 

Spitfire, ale nás neviděly, neboť jsme byli pod korunami stromů pěkně 

schovaní.  

Očekávali jsme přesun opět večer, a to z bezpečnostních důvodů. 

Železnice zde na severu Afriky je úzkokolejná, ještě na parní stroje. I tak 

v noci za jízdy byly rozestavěné v transportu hlídky proti nočním 

anglickým stíhačům. To proto, poněvadž parní stroj lokomotivy vydával ze 

svých útrob červené jiskry, a to letadla hned zjistila, že jede vlak. 

Je 18 hodin a my jsme opět připraveni k odjezdu. Jedeme širou rovinou 

a je dobře, že je obloha zatažená. Letadla nemají takový přehled, co se děje 

na zemi. Za měsíčního svitu je to o něco horší.  

Je pět minut po půl šesté 18. března 1943 a už není to pěkné počasí. 

Dojeli jsme do železniční stanice Gabes. Vcelku jsme v Tunisu projeli 400 

km. Venku prší a je mlha. Zde je konečná železniční stanice. Vlak dále již 

nepokračuje. Zde v Gabesu trať končí. Ubytováni jsme v provizorních 

dřevěných barácích, kde jsou jednoduché dřevěné postele. Máme volno do 

devíti hodin. Hned jsem zalehnul a spal. V devět je nástup. Velitel major 

Hanz Getler vybírá z nastoupené roty odborníky a řemeslníky. Kdo je 

v něčem vyučen, ať se přihlásí. Vedle mne stojí Vincenec Ladislav ze 

Šenova a povídá, Omare, budeme se hlásit. Já jsem obchodní příručí a ty jsi 

přece strojník. Jezdil jsi s lokomotivou? Já mu odpovídám, nikde se 

nehlásím, já jsem hlupák. Láďa povídá, ti vybraní nepůjdou na frontu.  

Já tomu nevěřil a nehlásil jsem se. Láďa Vicenec, Josef Šlapeta, Viktor 

Velc a další se přihlásili. Celkem jich bylo 40 od roty. Major Getler nařídil, 

„Ti, co jste se přihlásili, okamžitě si zabalte věci a nástup“. Láďa Vicenec 

stále ještě věří, že oni nejedou na frontu. My nepřihlášení jsme zůstali 

u roty. Ostatní odjeli do Lybie na frontu. Byl oběd a už jako v polních 

podmínkách. Dostali jsme mrkev a brambory, k tomu převařené červené 

víno. Odpoledne nástup na pořadový výcvik. Trval asi půl hodiny. Potom 



 

 

 

87   

bylo školení o poznávání letadel německých a britských, italských a 

amerických. Po večeři bylo opět školení o plynech a plynových maskách.  

19. března 1943 ráno už vonělo kafe (melta), mlha nebyla a později se 

i sluníčko začalo probouzet. V sedm hodin byl nástup a byl přečten rozkaz 

velitele praporu. Když jsme se tolik těšili na oběd, po čtyřech dnech nic 

teplého v ústech, byl nařízen nástup a o půl dvanácté jsme celá zbytková 

rota nasedli na nákladní auta a odjíždíme ke zbytkové rotě na frontu do týlu. 

Dojeli jsme do prostoru Misurrata vzdáleném od Gabesu 240 kilometrů. 

Jsme v Lybii. Okolo sám písek a kamení. Žádné stromy, jen sem tam roste 

vřes. Misurrata je již v bojovém pásmu. Dostali jsme každé družstvo jeden 

velký stan pro 12 vojáků. Tak jsme se do jednoho také nastěhovali. Když 

jsem se podíval okolo, zdálo se mi, že vidím až na konec světa. Rovina a 

rovina sem tam menší pískový nebo kamenitý pahorek. Ano, jsme 

v lybijské poušti. Do příštího rána máme volno.  

20. března všichni musíme na ošetřovnu a dávají se nám injekce proti 

nákaze. Mohli jsme si napsat domů dopis a obdrželi jsme číslo polní pošty. 

To bylo „F.P.N. 11385“. Hned jsem psal domů rodičům a známé dívce 

Heleně Lechové. Také jsem nasbíral africká kvítka a vlepil do kartónu a 

poslal mé známé z dětských let Olze Valové (dodnes je má schované 

v albu). Myslím, že to jsou mé poslední dopisy z Afriky. Angličané stále 

útočí a Němci a my s nimi ustupujeme. Jak se Angličané u El Alameinu 

rozjeli, tak útočí jako diví.  

 

PRORAŽENÁ MARETSKÁ OBRANNÁ LINIE 
 

Dne 20./21. března nastal u německého Afrika korpsu strašný fofr. 

Britská 8. armáda 50. divize, 51. divize, 4. indická divize zaútočily 

v nočních hodinách a prorazily maretskou obrannou linii, kterou hájily 

německá AK 90. Lehká divize a divize generála Spezia a generála Pistoia, 

oba italští velitelé, a k tomu ještě 164. divize AK. Ještě v ranních hodinách 

se AK pokusila 15. tankovou divizi o protiútok, ale postup 8. britské 

armády se nedal zastavit. 

Dne 22. března se znova polní maršál Ervin Romel rozhodl a nasadil do 

nového protiútoku lehkou tankovou divizi a narychlo zorganizovanou 

protiletadlovou jednotku o síle dvou praporů vyzbrojenou pouhými 

čtyřčatovými 2 cm protiletadlovými kanóny a nasadil je jako na pozemní 

cíle. I tento pokus ztroskotal. Němci museli ustoupit opět o 200 kilometrů 

dozadu až po město Gabes. 
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Myslím, že jsem z toho ústupu měl největší radost. Navštěvoval 

jsem své kamarády z Těšínska jako Viktora Velce, Heinricha Legerského, 

Františka Přívaru, Láďu Siudu, Poláka Fr. Grabovského a Jerziho Cisska, že 

se musíme připravovat na dezerci od AK k Angličanům. Všichni souhlasili. 

V severní Africe nebude kde ustupovat. Za námi je moře a před námi 

Tomici (Angličané). Uvažuji, jak z této armády zmiznout. Ústup je také 

k něčemu dobrý, poněvadž se nic nedělá a jen se vyčkává, co bude dál.  

Dne 27. března další rozkaz polního maršála Ervina Romela, ústup 

o 150 km dozadu až k městu Sfax. Samozřejmě si myslíme, že válka zde 

v Africe brzy skončí. Je osm hodin, celá naše zbytková rota odjíždí 

v koloně až do Sfaxu. To je skoro 160 km. Severní a jediná cesta v severní 

Africe je přeplněná. Kolony vozidel, tanků a děl se míjely směrem na západ 

i na východ. Bokem zůstávaly tanky bez benzínu. Nákladní auta pro 

nedostatek pohonných hmot zůstávaly odstavené v příkopech nebo v polích. 

Některé tanky, které byly na dřevoplyn, trčely na cestách. Valila se prostě 

pohroma na AK.  

Po skoro čtyřhodinové jízdě (160 km) jsme konečně dorazili do našeho 

přiděleného prostoru. Máme ve svém prostoru pod fíkovníky trochu svěží 

trávy. Připadáme si jako v ráji. Moc se nám nechce rozbalovat a stavět 

stany, abychom je ráno nemuseli zase bourat. Ale postavili jsme si svůj 

stan, a poněvadž bylo volno, tak jsme po celodenní jízdě zalehli a pořádně 

se vyspali. K večeru jsme si také zahráli pod fíkovníky fotbal. Jednou jsme 

vylezli na větší prostranství, kde byla rovnější písčitá plocha a hrajeme 

fotbal hned po obědě. Do dvou hodin bylo vždy, pokud nebylo něco 

vážného, volno. A když tak hrajeme ten fotbal, já byl v backu, to je před 

brankářem v obraně, zpozoroval jsem, že občas v písku je nafialovělý 

záblesk. Co to je? Jdu se na to místo podívat. Vedle mě zase opětovně 

záblesk. Prudce otočím hlavu k obloze a ouvej. Ve výšce letí britské 

bombardéry „Mitschle“, asi 12 letounů. Zřejmě nás viděli, a tak nás trochu 

postrašili. Samozřejmě už se fotbal nehrál a zalezli jsme do děr (zákopů).  

K večeru jsem obešel své známé Těšíňáky a složili jsme se oděvními 

součástkami na nákup červeného vína u Arabů. Přinesli jsme dva kanystry 

červeného a večer i s velitelem roty plk. Francem Holznem jsme popíjeli a 

zpívali české, polské a německé písničky. Veliteli roty se líbila naše česká 

písnička „Když ta sova stále houkala“ a zpíval ji vždy s námi, pokud byl 

přítomen.  

Dne 28. března jsem zaspal svou smrt. Večer jsme zase obstarali 

červené víno od Arabů, a tak se zase pilo i s velitelem roty plk. Holznem.  
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Ve stanu jsme samozřejmě svítili svíčkami, nic jiného nebylo. Byli 

jsme ale tak sťatí, že jsme všichni usnuli a venkovní strážný přišel na nás, 

abychom zhasli světlo. Angličané nás bombardovali a my jsme spali jako 

dřevo, a k tomu ještě dubové. Ráno vstáváme a díváme se na svůj stan, jak 

to že v něm máme samé díry. Ptáme se nočního strážného, co se jako dělo? 

Vy hromy, vy nic nevíte? Chrápali jste jak mrtví a Angláni nás 

bombardovali a já musel u vás zhasínat svíčky. Vedle stanu díry po dvou 

bombách, ale nikomu se nic nestalo. A bylo po chlastu vína.  

Druhý den po výcviku protiletadlové střelbě jsme již nesháněli víno, ale 

hráli opět fotbal. Byl pěkný slunný den, asi 20 stupňů Celsia tepla, tak jsme 

se přitom opalovali.  

Večer v pět hodin při čtení rozkazů je opět rozkaz velitele praporu, že 

zítra v ranních hodinách se provede ústup, to je 7. dubna 1943. Ale již ve tři 

hodiny nastal poplach a okamžitě se balilo a ihned bez sestavení kolony se 

odjíždělo do prostoru Grombalia nedaleko města Tunis. 

Na cestách zmatek nad zmatek. Angličané jsou ve vzduchu a neustále 

bombardují kolony na cestách. V dálce je slyšet dělostřelecká palba. Celá 

fronta AK se hroutí. Jedu v nákladním autě jako závozník a mám za úkol ze 

střechy kabiny sledovat, zda se na obloze nepohybují anglická letadla. Před 

námi jede velká a dlouhá kolona sedmitunových vozů Italů. Tak se 

nemusím bát, že mi něco unikne. Italové to mají již v krvi, když se na 

obloze v dálce zjeví letadlo. Jsme v osadě Majekuan na malém nádraží. 

Vidím v dálce, že Italové vyskakují z vozů a utíkají. Bouchám do kabiny a 

za jízdy vyskakuji a pádím do pšeničného pole. Zahlédnu šest Srpitfiru, 

prásknu s sebou za veliký balvan a dívám se vzhůru na letadla. Jeden z nich 

mě asi zahlédl a pálil na mě. Díky Bohu netrefil se. Kulky lítaly pár metrů 

ode mne. Bylo to zrovna na Hod Boží velikonoční a byly tři hodiny 

odpoledne. Dívám se zrovna na letadlo, které zatáčí a šine se z vrchu přímo 

na mne. Vypustilo dvě bomby, ale říkám si, ty nejsou pro mě. Modlil jsem 

se, abych tyto Velikonoce přežil. Přežil jsem. Cestou do Grombalie je velká 

zácpa a jízda se pomalu posouvá dopředu. Opět nový nálet Spritfiru. Dávám 

nohy na ramena a běžím daleko do polí. Zalehl jsem mezi mohutné tři 

kameny, kde ležím a sleduji, co se bude dít. Jeden ze Spritfiru mě asi 

zahlédl, a tak si se mnou zahrál na schovávanou. Neustále kroužil ve 

vzduchu asi tak sto metrů a odstřeloval ty moje chránící mě kameny. 

Vypustil podvakrát dvě bomby, které vletěly do naší polní kuchyně a 

cisterny s benzínem. No to byl výbuch. Kuchyň na sračku a bylo po 

kuchyni. Po patnácti minutách nastal relativní klid. Honem jsme museli do 

země pohřbít zabité kamarády. Naštěstí nikdo z našich z Těšínska to nebyl. 
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Dva bratři Němci, jmenovali se Kurt a Johan Kurtzovi, pocházeli 

z Plaen. Všude byli spolu a také spolu padli. Mezi ně padla ta bomba, 

kterou jsem viděl, že letí na mě. Padla mezi ně, jak leželi vedle sebe. 

Jednomu to utrhlo ruku a střeva. Druhému zase pravou ruku a nohu. Byli 

okamžitě mrtví. Tehdy padlo od naší zbytkové roty asi 30 vojáků. Bylo to 

peklo. Navíc ještě se strefili do muničního skladu a vagónu s trhavinami na 

tom nádraží. Já myslel, že je konec světa. Na anglická letadla pálila italská 

protiletecká obrana, ale ani jeden letoun nebyl sestřelen. 

Od naší zbytkové roty jeden poručík Hans Hitko řekl, že to se stalo 

naposled. Příště musí aspoň jedno nepřátelské letadlo sestřelit. Za dvě 

hodiny později jsme opět napadeni Spritfiremi v síle dvanácti letadel. 

Poručík Hitko seděl na nákladním voze za protiletadlovým dělem a pálil do 

jednoho Spritfira, nakonec ale, když se letoun řítil proti němu střemhlav, 

tak z lafety děla utekl. Auto dostalo přímý zásah a dělo bylo v háji.  

Konečně jsme dorazili do prostoru Gormbalia. Kopcovitý kraj, dost 

stromů okolo a naše rota je umístěna v údolí vyschlého potoka. Velitel roty 

plk. Holzman mě přidělil k protileteckému dělu. Ráno 8. dubna 1943 jsem 

se hlásil u četaře Kurta Wicnera pocházejícího z Hlučína. V našem družstvu 

bylo celkem 12 vojáků. Začal výcvik a mně se to nechtělo líbit. Teď, když 

fronta končí, já se mám učit střílet na Angličany. Tož to ne, germanofilci. 

Když mě instruktor četař K. Wicner posadil za lafetu, tak jsem nevěděl, co 

je elevace a co je nivelace. Tak mi to pěkně vysvětlil, ale já jsem si vedl 

svou. Jsem přece blb.  

Jednoho dne přišel velitel roty plk. Holzman, chvíli se na mne dívá a pak 

řekne: „Ach Mann, was machen Sie? - Člověče, co to děláte?“ Vzal svou 

služební čepici, dal na ruku a řekl. Musíte mířit na mou čepici a pomalu 

otáčet lafetou za cílem. Zaměřovač se skládal z kruhového kříže s dírkou, 

kde musel dát předstih letadla. Já se točil dokola a hlaveň mi lítala nahoru 

dolů. Když se to stalo už potřetí, nakonec velitel roty řekl: „Gehen Sie in 

Werkstatt - Běžte do dílen.“ Tak jsem se hlásil zase u rotmistra Helmuta 

Schneidra, také pocházejícího z Hlučína. To bylo dobré, hovořili jsme spolu 

česky. Já mu chodíval pro obědy. Pracoval jsem na opravách vozů, motorů 

a dělových lafet. To byl prima flek. Dílny jsme měli rozprostřené na menší 

planině, ale zamaskované. Já jsem si první udělal pěkný kryt proti 

leteckému náletu. Nahoru jsem dal velké ocelové pláty proti střepinám a 

kulkám z letadel. Teď každou chvíli byly nálety stíhaček britských 

Spritfirů. 

Jednoho večera jsme si udělali Těšíňáci slezinu a domlouvali jsme se na 

útěk do AK. Zatím to stále nebylo možné. Byli jsme daleko, několik 
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kilometrů od fronty. Musíme stále ještě čekat. Všichni souhlasili. Buď 

padneme do zajetí a pak se přihlásíme do Čsl armády, nebo při posledním 

ústupu zmizneme. Zatím jsem stále brousil ventily u motoru a chodil 

rotmistrovi Schneidrovi pro obědy.  

19. dubna 1943, když si tak jdu na parkoviště, vynoří se zpoza kopečka 

anglický Spitfire a snad si to všechno na palouku vyfotografoval, ale 

nestřílel. Hned jsem to rotmistrovi hlásil a byl fofr. Museli jsme všechno 

zamaskovat maskovacími sítěmi. 

Byl jsem zvědav na noc. Rotmistr Schneider řekl, že se přijdou na nás 

podívat. V osm hodin jsme zalehli a já si lehl do krytu. Už jsem tomu 

nevěřil. Kolem půlnoci mě probudil zvuk letadel. Ajejej, už jsou zde. 

Nejdříve se rozsvítily světlice a za pár minut přiletělo asi 21 bombardérů 

„Mitschlu“ a teď to všechno svrhli do našeho prostoru. Jen snad Bůh 

zažehnal, nic se u nás nestalo, pouze 6 vojáků bylo úlomky zraněno. Ale 

dostal to italský dělostřelecký prapor o 2 km dále v kopcích. Tam bylo na 

36 mrtvých a asi 29 raněných. Aspoň pro nás to dopadlo dobře. Také to 

odnesla arabská čtvrť, tam bylo asi na 22 Arabů, bylo i několik mrtvých.  

Byl to strašný pohled na lidi bez nohy, utržené ruce nebo hlava. 

Rozpárané břicho, nemohl jsem se na to ani dívat. 

5. května v pravé poledne přišla další porce bombardérů. Já vklouzl do 

svého bunkru a sledoval, co nastane. Nás to minulo, ale dostali to letci 

poblíž Grombalie asi 3 km od nás. Bylo zničeno 11 letadel.  

9. května přišel nový rozkaz. Sbalit se a poslední ústup. Přemýšlím, co 

dělat. Zůstat, nebo ještě pokračovat s Němci AK? V deset hodin celá naše 

zbytková rota protiletecké obrany se dala do pohybu. Kam? Směr na sever, 

to je Ca-Bon, nejsevernější výběžek Afriky. Před námi jsou Tomíci 

(Angličané) a za námi je moře. Zůstávám. Byl to nejhorší ústup v Afrika 

korpu romelové armádě. Cesta před námi je zatarasená kolonou vojenských 

vozů a techniky. Před námi jedou Italové, není se čeho obávat. Oni cítí 

britské Spritfiry v krvi. Já jsem v otvoru kabiny a sleduji ujíždějící Italy 

vpředu. Najednou se Italové rozprchávají a vzdalují se od silnice. Volám na 

řidiče Halt! Zastavit! Weg laufen, utíkat. Letí Tomíci. Co nejrychleji jsme 

opustili vůz a rychle do polí. Myslím, že v životě tak utíkat nebudu jako 

dnes. Přiletělo 15 letadel, která na nás zaútočila. Na všechnu vojenskou 

techniku, která stála na silnici, vrhali bomby. Já byl schován za velkým 

balvanem v poli poblíž pobřeží Středozemního moře. Palba začala ze všech 

zbraní, které byly po ruce. Několik vozů s municí bylo zasaženo a 

následovaly další strašné výbuchy. Zasaženy byly také cisterny a naše 

kuchyň byla bombou rozmetána.  
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Poblíž bylo nádraží s municí na vagónech, a to dostalo přímý 

zásah. Celé nádraží bylo smeteno a srovnáno se zemí. 

Já byl za zmíněným již balvanem, ale letec mě tam asi zjistil a začal 

pálit na můj úkryt za tímto velkým pobřežním kamenem. Viděl jsem, jak 

kulky z kulometu lítají po mé levé i pravé straně. Letoun Spritfire vypustil 

proti mně bomby. Očekával jsem, že to bude někde blízko. Hvízdání mě 

ujistilo, že to bude někde za mnou vzadu, a také bylo. Dva kamarádi to 

dostali mezi sebe, jak leželi na zemi a byly jim vytržena střeva, utrženy 

nohy a ruce. Byl to pohled k blití.  

Po ukončení britských náletu jsme rychle pohřbívali své mrtvé do písku. 

Nebylo moc času. Náš vůz naštěstí zůstal a za půldruhé hodiny jsme 

pojížděli opět dopředu.  

V tuto dobu se u Bizerty vzdala pěší 334. divize, 15. pancéřová divize, 

též tanková rota 504 s velitelem štábu a generálem Manteuflevem.  

Po půl hodině jízdy jsme se dostali na rovinu, ale po stranách byly 

kopce. Italové opět opouštějí své vozy. Jsou tu opět Spritfiry a je jich 

patnáct. Ve tři hodiny, slunce peče jak na rovníku, ale to nám nevadí, 

zalézáme do nějakých úkrytů. Byl jsem schován v obilí a letci řádili jak 

děsy. Bylo jich 21 a přiletělo jich dalších 15. Tentokrát se zaměřili jen na 

silnici. Z celé kolony asi 200 vozů zůstalo dobrých asi 36. Náš zůstal trochu 

proděravěný, ale schopný jízdy. V tento den bylo na 67 mrtvých. Z mého 

oka vyšla slza a ptám se proč? Za co zde ti obyčejní lidé pokládají své 

životy? V čtyři hodiny jsme se stáhli celá naše zbytková rota do svých 

úkrytů na Ka-Bonském výběžku.  

Do kopců jsme vykopali své úkryty a čekali, co bude. Sešli jsme se já, 

Franta Přívara, Siuda Ladislav, Kania L., Michel z Petrovic a Mucha 

z Třince a radili se, co uděláme. Měli jsme připraveny bílé hadry pro vzdání 

se Britům. Byla půlnoc. Stráže chodily, ale to byli jen pouze dobří nacisté. 

Ptáme se, co bude dál. On sám řekl, Mensch, ist Ende! Was wollen wir jetz 

machen? (Člověče, je konec. Co můžeme teď dělat?) Tak končí Hitlerova 

vychválená romelová armáda v Africe.  

12. května je zajat Královským plukem a 4. indickou divizí generál von 

Armin u města St. Marie du Zit. 

13. května se romelova část tankového praporu pokusila o útok, ale 

Angličané je předešli, a tak německý útok skončil nezdarem. Toho dne se 

na Ka-Bonském výběžku severní Afriky vzdal generál Afrika korpsu 

Cramer a maršál Meise. Zajato bylo 248 000 vojáků a 15 vysokých 

důstojníků – generálů. Tímto dnem byla v Africe vyhlášena kapitulace 
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všech vojsk osy Řím – Berlín v Africe. Afrika je dnešním dnem opět 

svobodná. 

 
ÚTĚK ZE ZAJETÍ V TUNISU 
 

Je 27. května 1943, Češi a Poláci se drží společně s touhou po útěku ze 

zajetí. Jsme na to připraveni, jen co se naskytne příležitost. 

Toho dne večer se Němci pokusili bombardovat Tunis. Zajatecký tábor 

je asi 3 km od města Tunis. Je čtvrt na dvanáct v noci. Já jdu pro V. Michla, 

pojď na latrínu. Proč, táže se? Sedíme na latríně a já mu sděluji, teď anebo 

nikdy. Němci se soustředili na bombardování Tunisu. Rozhodli jsme se. Jdu 

za strážným u drátěného zátarasu a sděluji mu, že nejsem Germán. I Am 

Czechoslowak! (Já nejsem Germán, jsem Čech!). Anglán odpovídá, yes? 

Yes, já na to. Comelong – pospěš si, pomohl mi přišlápnout ostnatý drát, 

abych mohl přejít k němu a zároveň i kamarád Michel V. Zavedl nás 

k veliteli stráže a já mu hlásil, že I am no German, I am Czechoslowak. Že 

nejsem Němec, jsem Čechoslovák. Tolik jsem se naučil po anglicku. Předal 

jsem mu své výchozí školní vysvědčení, které jsem pro tento případ měl 

přichystané již z domova. Také jsem mu předal vojenskou knížku. Zapsal si 

mé jméno a já jsem si vymohl od toho seccond lieutnanta (poručíka), aby 

nám dal ozbrojený doprovod, což také učinil. Strážný nás doprovázel do 

tábora a kluci Welc a Mucha se divili, co se děje. Povídám rychle balte se, 

jdeme pryč od Němců. Vyzval jsem i Poláky Grabovského z Katowic, 

Ciska z Marklowic a další. 

Ještě této noci nás odvezli dva vojáci britské armády asi 55 km 

k velitelství divize. Dali nám prostor vedle Britské jednotky a stravovali 

jsme se u Britů v kuchyni. Bylo nám povoleno nosit šedé barety, které nám 

zhotovil Viktor Wele. Na baretu jsme měli našité české trikolory.  

Nastalo vyšetřování, proč a jak jsme se dostali do německé armády. Vše 

jsme řekli, jaké nátlaky dělali Němci rodičům a jak je zastrašovali vězením 

nebo odsunutím do říše do hornictví. 

Prozradili jsme všechna opatření, která byla učiněna od Němců na 

Těšínsku nebo Ostravsku. Poláci zase prozradili různá tajemství, co 

ukrývali Němci v Polsku.  

Dali jsme si název Nové Československo a říkali jsme si bratři. Dne 

8. června jsme dostali zapůjčená zajatecká čísla a mohli jsme sdělit zprávu 

domů.  

3. června 1943 obdržel Čs. pluk na Středním východě rozkaz přesunout 

se z Tobruku do nilské delty.  
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9. června se v ranních hodinách vylodila spojenecká vojska na 

Pantelarii, ostrově ve Středozemním moři. V těchto dnech také prezident 

USA varoval mocnosti OSY před použitím válečného plynu. Jsem velmi 

šťasten, že jsem už u Angličanů. Večery patří vzpomínkám na rodiče a 

sourozence. Také na slečnu Olgu Valovou. Byla to dívka ze sousední 

vesnice Dolní Bludovice. Moc jsem ji obdivoval, byla taková plachá. 

29. června jsem se setkal s bývalými kamarády Legerským L., Šlapetou 

J. a Šeligou A., a to u příležitosti, když jsem sloužil u Britské 8. armády 

zvané Pioner Corpu jako závozník a dováželi jsme potraviny do 

zajateckých táborů. Tam jsem nabízel svým bývalým kamarádům, že je 

vyvezu ze zajateckého tábora k nám, do tvořící se české armády. Ti se mi 

vysmáli, že jsou rádi, že to peklo mají za sebou. A USA je mnohem dál než 

Velká Británie. Na to jsem jim odpověděl, ale to se vrátíte až za 10 let ze 

zajetí. To prý nevadí, zněla jejich odpověď. 

Po třech měsících mě zavolal kolonel Antony Anderson, abych se 

přihlásil za Britského občana, že nám všem zařídí Britskou příslušnost a po 

válce můžeme zůstat v okupační armádě nebo na některé farmě v koloniích. 

Na to jsem mu odpověděl, že chci do Čsl. armády. 

 

PŘECHOD DO ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 
 

Poslední jízda s Angličanem s proviantem do zajateckého tábora, kde se 

překvapivě setkávám s Láďou Vicenecem. Láďo, já tě vyvezu z tohoto 

zajateckého tábora ven a půjdeš k nám do české armády. Tož to ne, 

Otomare, já jsem rád, že jedno peklo mám za sebou a do druhého už nejdu. 

Dávám přednost zajetí a mám klid. Dobře, nechceš. Já bych tě přelepil 

lepenkami a vyvezl ven. Ne, nechci! Zněla jeho odpověď. 

Toho dne večer jsem se rozloučil se seržantem Johnem Connellim, 

kterému jsem dělal závozníka u Pioner Corp a zítra odjíždíme do jiného 

tábora.  

Je 14. června 1943. Naše skupina Svobodné Československo, ze kterého 

chceme organizovat českou zahraniční armádu, opouští tábor u Tunisu a 

přijíždí auty do města Memadano, kde přenocovala. Na noc jsme se 

vykoupali v bazénu a byli jsme jak znova zrozeni. Dobře se usínalo se 

vzpomínkami na domov a děvčata. Já jsem vzpomínal na rodiče a 

sourozence, zejména na malého Karlíka. Ten se zrovna narodil, když jsem 

rukoval. Prohlížím také dosud zachované fotografie vyfotografované před 

mým odchodem do wehrmachtu. Také na tu černovlásku Olgu Valovou, co 

asi dělá.  
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V té době se dozvídáme, že Sovětský svaz nesouhlasí s odkladem 

otevření druhé fronty v Evropě.  

Je 30. června, nádherné africké ráno, teplota již 34 stupňů Celsia, na 

obloze ani mráček. Opět cesta auty, a to z Memadano přes vysoký Atlas. 

Hory jsou krvavě zbarveny, to je tím žhavým sluncem v Africe. Je to pro 

Evropana nepříjemný pohled. Projíždíme mostem, vysokým alespoň 200 

metrů, ze skály na skálu a pod námi je dole krásné město. Po několika 

dnech cestování pouští, kamením, jen cesta asfaltovaná a výmoly po bojích, 

jsme dorazili do krásného města Constantina. Město v údolí a nad městem 

ten vysoký most, přes který jsme auty přejížděli. Město jest evropského 

stylu, ale i rozestavěné po skalách. V pět hodin odpoledne jsme opět na 

místě. Nějaký menší zámeček s velkou zahradou. Máme přidělený prostor 

venku mezi palmami, fíkovníky a ořešáky. Také datlovníky vidíme a už 

zrají. Samozřejmě že jsme museli ochutnat jejich jakost. Jsme samostatní. 

Do zámečku se chodíme jen koupat a sprchovat. Byla to balada.  

10. července 1943 se dozvídáme z britského tisku, že se spojenci 

vylodili ve tři hodiny na Sicílii. Invaze se podařila a měla velký úspěch. 

Britové i Amíci postupují celkem bez odporu. 

11. června 1943 jsme se poprali s polskými kamarády ohledně území 

Těšínska. Přesvědčovali naše kamarády z území Těšínska, že toto území 

bude připojeno znova k Polsku. Nastala bitka, ale brzy to vzdali. Pohrozil 

jsem jim, že budou-li provokovat, ohlásím to Britům a že je hodí do 

zajateckého tábora k Němcům. Od této doby jsme měli od nich klid.  

6. srpen, po delší přestávce nastává rozloučení s tímto pobytem 

v krásném prostředí. Přijely studebakry US army, nasedáme a odjíždíme za 

zpěvu českých písniček „Škoda lásky“ a jiných. Vyjeli jsme v devět, jen na 

oběd jsme se zastavili. Místo mně neznámé. Bylo to pod pomerančovníky. 

Konečně jsme na místě. Je čtvrt na pět a jsme v oáze Corsso vzdálené 59 

km od města Alžír. Je ale krásně vidět na moře a okolo vede trať do 

Constantiny z Alžíru. Zde jsme byli odděleně od Poláků. Nás Čechů je už 

38. Já dělám Comandira, byl jsem pověřen od Colonela z Tunisu.  

V tomto campu patříme pod velení sira Colonela Charlese Simpsona. 

Mladý vyšší důstojník a nosíval bambusovou hůlčičku. Velice si mě oblíbil. 

Mluvili jsme všelijak, jenom ne anglicky. On znal trochu německy a já také, 

tak jsme se domlouvali všelijak. U tohoto útvaru se vždy o čtvrté hodině 

dělala pěší přehlídka tohoto praporu. Jednou jsem mu navrhnul, že I and my 

Czech army my troop parade march carry out (chci se svou četou též 

přehlídkový pochod). Byl tomu velice rád a též se to uskutečnilo. Takže 
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jsme také s Angličany pochodovali před naším velitelem Colonelem 

Charlesem Simpsonem. 

Při našem pochodu o přehlídce jsme vždy zpívali nějakou pochodovou 

písničku, třeba Kolíne, Kolíne nebo Okolo Frýdku cestička a jiné. To se 

Colonelu hrozně líbilo. 

Jednou jsem mu navrhl: sir colonel, I will play with my troop music-hal 

evening, but I need light for it (Pane plukovníku, chci s četou sehrát 

kabaret, ale potřebuji k tomu světlo). Bylo by to pod fíkovníky. Colonel 

odpověděl, yes, all right, tudíž je to v pořádku, všechno bude. A bylo. 

Postaral se o to, aby pod fíkovníky byl přistaven agregát na světlo a kabaret 

se konal. Byla to improvizace, zamilované scénky, na které se podíleli 

Jugoslávci, Poláci a my Češi.  

 Na toto představení jsme pozvali celé velitelství britského praporu a 

pod fíkovníky se večer rozehrála estráda, osvětlení pod stromy fíkovníků 

dávalo perfektní efekt. Bylo to jak v pohádce. Hoši se převlékli jako 

děvčata, a tak dokonale, že to nikdo nepoznal a myslel si, že zde máme 

děvčata.  

Estráda skončila až o půlnoci a veliteli coloneli Charlesi Simpsnovi se to 

ohromně líbilo. Něco takového už neviděl aspoň dva roky. Na zakončení se 

zpívaly hymny, a to britská, československá, jugoslávská a polská. Byl to 

krásný večer pod fíkovníky v Africe.  

20. září jsme vyfasovali britské tropické uniformy. Byla to příprava na 

odjezd do Velké Británie. Zase pracuji u britského Pioner Corps jako 

závozník a zásobujeme zajatecké tábory potravinami.  

Konečně 28. září 1943 nastalo loučení po osmi měsících u britské 

jednotky Pioner Corps. Loučení se vším, s čím jsme zde byli spjati. 

Kamení, škorpióni, ještěři, hadi, ale též květinky neznámého jména, ale 

krásné žluté jako naše macešky.  

Téhož dne dopoledne jsme se naložili na britská auta, a ta nás dovezla 

do 59 km vzdáleného přístavu v severní Africe Alžíru. Město Alžír je 

krásné město evropského typu ve svahu nad mořem. Z každé terasy 

alžírského hotelu je krásný pohled na moře.  

V přístavu je připraveno 120 lodí. A tento bude první, který odpluje do 

Anglie po skončení války v Africe.  

Je právě půl jedné odpoledne, když vstupujeme na přidělenou loď, která 

nás přepraví do Velké Británie. Jsme na lodi, kde je velitel tohoto konvoje, 

a rozhlížíme se po okolí. Jsme ubytováni v podpalubí. Při vstupu každý 

obdržel plovoucí vestu a byl s ní také seznámen, jak se používá. Po 

ukončení instruktáže jsme zpívali „Loučení, loučení“. Vzpomínám na 
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rodiče, sourozence a mé známé dívky a myslím si, kdyby tak věděli, 

kde se teď nacházím, určitě by mi tohle záviděli. Poslední pohled na břehy 

Afriky. Ve čtvrt na dvě se loď zakymácela a dala se do pohybu. Na palubě 

lodi vyhrává britská vojenská hudba 8. britské armády, která se vrací 

z bojiště domů. My si také zpíváme. JEDEME DO ANGLIE! Jaké to tam 

bude? Co nás tam překvapí? V takovéto chvíli přijdou vzpomínky na 

rodiče, sourozence a domov vůbec. V myšlenkách vzpomínám, co dělá táta, 

zda je zdravý, co maminka a nejmladší Karlík, který už bude mít 1 rok. Ani 

by mě nepoznal. Plujeme po Středozemním moři. Voda je světle modré 

barvy a konvoj 120 lodí ani všechny nevidíme. Naše Admirálská loď je 

velice dobře chráněna. Vpředu plují 2 křižníky a 2 bitevní lodě. Vpravo od 

nás pluje mateřská letadlová loď s 56 letadly, vlevo pluje druhá letadlová 

loď se 70 letadly. Vpředu a po stranách plují ponorky. Je to největší 

zajištění Admirálské lodi. Po 24 hodinách plavby Středozemním mořem 

přistáváme v přístavu Oran v severní Africe. Je právě půl dvanácté. 

V Oranu jsme zastavili, abychom doplnili vodu, brambory a uhlí. Za dvě 

hodiny bylo vše doplněno a loď se opět dává do pohybu. Je 29. září 1943.  

30. září dopoledne kolem čtvrt na deset se objevuje maják Evropy. Je to 

nejjižnější cíp Španělska. Jsme v Gibraltaru. Jsme na palubě lodi a díváme 

se na levou stranu, kde je vidět obrysy španělského Maroka. Úžina jest 

široká asi 40 km. Na pravé straně vidíme skalnatou pevnost Gibraltaru. Zde 

dostáváme další posilu jednu letadlovou loď, křižník a dvě ponorky. 

Obeplouváme maják Evropy, který je vzdálen 2 km od břehu Gibraltaru a 

vede k němu betonové molo. Čtyřicet tři minut po poledni vplouváme do 

Atlantského oceánu. Je to poznat, voda je tmavozelená a je vidět, že je tu 

pěkná hloubka.  

Vzdalujeme se od majáku Evropy. Plujeme rychlostí 40 km za hodinu. 

Sledujeme vlajkovou signalizaci a po hodině plavby mění celý konvoj směr.  

3. října provádějí Angličané cvičení na moři. Byl vyhlášen poplach a 

všichni, kteří byli na lodi, museli nastoupit s navlečenými plovoucími 

vestami. Angličané střílejí do vzduchu i na moře.  

Dělostřelci vystřelili plovoucí kouřovou minu, to byl terč pro 

dělostřelce. Je krásný slunný den, jsme už sedmý den na širém moři a stále 

plujeme dál a dál a často měníme směr jízdy. Je to proto, abychom klamali 

nepřítele. 

6. října půl hodiny před polednem se při krásném čistém nebi rýsují 

v dálce obzory pobřeží. Jsme osmý den na moři a je to nepopsatelná krása 

vidět západ nebo východ slunce. Červená koule se jeví blízko vás. Při 

západu se sluníčko stále houpá a padá a padá, až zapadne načisto. Možná že 
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už v noci budeme v přístavu Glasgow. Začíná se stmívat. V šeru 

vidíme veliké skály a ostrůvky. Podle Anglánů je to pobřeží severního 

Irska. Nastala noc, ale my plujeme stále dál kupředu. Patnáct minut před 

desátou jdeme spát.  

Je 7. října 1943 a budíček je v šest hodin. Vstáváme. Jdeme se podívat 

na palubu lodě. Stojíme, a to již od včerejška od čtvrt na jedenáct. Jsme 

v přístavu Glasgow ve Skotsku. Nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Jsme 

jako v pohádce, povídám kamarádům. Zelené stráně, listnaté a jehličnaté 

stromy, střechy domů zelené, červené i černé. No pohádka. Jaká to změna 

po Africe, kde byla jen šeď, písek a kamení se suchou trávou a vřesem. Po 

osmi měsících opět v Evropě. 

Anglie, to bude náš druhý domov. Je to pro nás Čechoslováky sen. 

Konečně jdeme ke snídani. Také oběd a večeři jsme ještě strávili na této 

lodi a zítra se budeme vyloďovat. 

V noci se mi zdálo, že mi zemřel tatínek. Vysvětlil jsem si tento sen, že 

něco potěší mého tatínka. Ale co, nevím.  

Je 8. října 1943, opouštíme o půl desáté loď, která nás šťastně převezla 

z Afriky do Anglie přes Středozemní moře a Atlantický oceán. Pluli jsme 

celkem 10 dní, ve dne v noci. Jdeme na molo, kde je přistaven rychlík, 

který nás odveze do města Edinburg. Vlak je pěkně vypolštářovaný, jede se 

dobře a pohodlně.  

Z nádraží Edinburg nás odvážejí britská auta opět do tábora za ostnatý 

drát se strážemi na věžích.  

14. října mě začala bolet hlava a byl jsem převezen do vojenské 

nemocnice na hrad Edinburg. Bylo zjištěno, že mám malárii, naštěstí ne 

tropickou. Jsem uložen na pokoj s Angličany. Tito mě naučili hrát hru 

„dámu“ a od této chvíle jsem hrál nejraději hru dámu. Ve světnici bylo 

veselo, i když jsem neuměl dobře anglicky. Rád jsem se díval z okna, kde 

byl výhled na moře.  

Vzpomínám na domov a na malého Karlíčka. Na Drahuši Tomáškovou, 

spolužačku i na přítelkyni Helenu Lechovou a plachou černovlásku Olinku. 

Co se tam doma si děje?  

19. října píši lístek přes zajatecké číslo domů rodičům, aby věděli, že 

jsem živ a zdráv. 

20. října se mi zase zdálo, že naši doma vyhořeli. Co to má znamenat? 

Nedovedl jsem si to vysvětlit.  

24. října mě navštívil československý poručík a četař za účelem 

přihlášky, kterou jsem podal ještě v Africe do Čs. zahraniční armády. 
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Všechno sepsali, za jakých okolností jsem nastoupil do Wehrmachtu 

atd. atd.  

1. listopadu odjíždím z edinburské nemocnice opět ke svým kamarádům 

do tábora. Svými kamarády jsem byl vesele uvítán. 

2. listopadu jdu protestovat k seržantovi ohledně stráží. Nejsme 

Germáni, ale Češi. Co tohle má znamenat? Seržant se usmál a řekl mi, že je 

to v pořádku. Příští den ráno již stráže na svých stanovištích nebyly a brána 

do tábora byla naplno otevřená.  

5. listopadu přijeli 2 čsl. poručíci a 2 četaři a sepisovali do 

Československé zahraniční armády. Dali nám spoustu cigaret a po 12 

šilincích v britské měně. Sdělili nám, že do 10 dnů odjedeme do Anglie 

k výcvikové rotě. 

Vytoužené přání se splnilo. Dne 16. listopadu nás vojenské autobusy 

odvážejí na nádraží Edinburg, kde nastupujeme do vlaku a jedeme směrem 

na jižní Anglii. Odjeli jsme ve třičtvrtě na sedm a jeli do Londýna přes 

celou Anglii. V Londýně jsme po třinácté hodině. Čekáme na přestup a 

zpíváme české písničky. Lidé se rozhlížejí, kdo jsme. Dotazují se a my 

odpovídáme, že jsme Čechoslováci a přijeli jsme z Afriky. To byla sláva. 

Oni nás měli za členy 8. britské armády, která vydatně bojovala v Africe 

proti Romelovi. 

Už se stmívalo a my stále čekáme na svůj vlak, směr na Soudhend-on-

sea na jihovýchodní části Velké Británie.  

Konečně jsme vyjeli z Londýna, až jsme se konečně dostali na naši trať 

do Soudhendu-on-sea. Do Soudhendu-on-sea jsme přijeli před 19. hodinou 

a autobus nás odvezl k výcvikové rotě do Chadkwellu-on-sea. Přesně 

v deset jsme dostali vydatnou a dobrou večeři. Po večeři bylo veselo a 

hlučno. Všichni, i starší vojáci, chtěli vědět, jak to u nás doma vypadá. Co 

nového doma? Jestli Němci tu vojnu prohrají atd. atd. Vykládalo se až do 

rána. Vojáci, kteří tu již byli od roku 1941, dychtili po zprávách o jejich 

rodinách. Bylo to srdečné a milé uvítání. Byl tu cítit duch demokracie a 

češství. To byla armáda československá – Masaryka a Beneše.  

17. listopadu máme volno. Dostali jsme brožurky, abychom se naučili ta 

nejzákladnější slovíčka v angličtině pro dorozumívání se s občany. Pilně 

jsme se učili.  

20. listopadu máme vojenskou přísahu a na zítřek je opět volno a je 

povolená vycházka do města Soudhend-on-sea. Dnes jsme také vyfasovali 

batteldress s označením CZECHOSLOVAKIA a s čsl. lvíčkem na 

rukávech. Zítra už půjdeme jako českoslovenští vojáci do města.  
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21. listopadu dopolední pěší pořadový výcvik, oběd a odpoledne 

výcvik ve zbrani. Po večeři, tj. v pět hodin – volno. Poprvé jdeme na 

vycházku do města. Byli jsme překvapeni vším, co jsme zde viděli. 

Dostatek jídla i textilu. Obchodní domy byly plné nejen za výklady, ale 

i uvnitř. Na přídělové lístky byl pouze cukr, mýdlo a částečně maso. 

Hitlerova a Geblsova propaganda byla v tuto chvíli vyvrácena.  

Po prohlídce města Soudhend-on-sea jsme šli do kina. Celá naše parta, 

já, Žano Běleš, Franta Přívara, Alfred Motyka a Alois Macošek vstupujeme 

do moderního kina. Kinosál, asi tak na 600 návštěvníků, se spodní ventilací, 

kde můžete kouřit. Před zahájením na prosceniu hrají elektrofonické 

varhany ozařované různobarevnými světly a hraje se písnička nového šlágru 

v Anglii a text se promítá na plátno a diváci jej zpívají. No úžasný dojem 

pro nováčka takovéhoto biografu. V biografu si nás prohlížela děvčata a 

dokonce se dotazovala, co jsme zač, jakou to hovoříme řečí. My na to, že 

jsme Čechoslováci. Tím jsme vzbudili u děvčat o nás ještě větší zájem. No 

a po biografu se šlo na procházku.  

Byla to strašná a zdlouhavá domluva. Chtěli jsme do parku a nevěděli, 

jak to říct. Vysvětlovali jsme to všelijak. Já říkám mé Dory: „já park – 

promenáda“. Dory: „I no you undestand“ a všichni se smějeme, že se do 

parku nedostaneme. Znovu povídám: „please Dory, já I with you in park? 

Dory, yes you with my in park?“ Opět smích. Už mě to dopálilo, a tak jsem 

vzal mé nohy a její a ukazuji pochodem vchod. Opět smích. Dory pochopila 

a řekla: „Yes, Oto, you will go with my in garden?“ „Yes“, odpovídám, 

Angličané říkají parku zahrada. Konečně jsme se dohodli a šli do parku. 

Moc času již nezbývalo, ale vychutnali jsme poprvé anglický park., který 

byl osvětlený s krásnými lavičkami. Poseděli jsme půl hodiny a rychle zase 

do tábora. Děvčata nás doprovázela až do tábora Chalkwellu. 

Konečně se dostáváme k terennímu cvičení. Je 25. listopadu a 

pochodujeme do parku v Southendu. Cvičení je přítomen náš velitel PVR 

pplk. Bartošek. Po ukončení hodnotí cvičení jako velmi dobré. Připomíná, 

že hoši prodělali nejen výcvik, ale též i boje v Africe u Romela. Mám z vás 

opravdu radost. Mladí ostřílení hoši. 

28. listopadu máme ostrou střelbu, ale jen z malorážek. Výsledky opět 

velmi dobré. Večer jedu za slečnou Dory a jdeme na terasu, kde se tančí. Je 

to dlouhý most asi 800 metrů do moře u ústí řeky Temže a terasa o velké 

ploše, kde hrála vojenská hudba a tančilo se při plném osvětlení. Velmi se 

mi tam líbilo, ale bylo to i nebezpečné v případě náletu Němců. 

Tak měsíc prosinec utíkal den co den s něčím novým a já a Dory jsme 

chodívali tančit, anebo jsme u nich doma hráli dámu. Byly to příjemné dny, 
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ale i vzpomínky na domov. Čekali jsme, že se asi brzy rozloučíme ze 

Southendem a Chalkwellem. 

Přišel den, který jsme očekávali. Dne 14. prosince se loučíme s našimi 

přáteli v Anglii. Já se slečnou miss Dory Pethik ze Soudhendu-on-sea, která 

mě učila anglicky a se kterou jsme spolu strávili moc krásných chvil. Dory 

mi řekla těchto pár slov: dear Oto, when you come to Czechoslovakia, you 

must write to me and if you are married, you me card and married cake and 

you with your wife must come to England. Cherio Oto! Byla to upřímná 

slova mé kamarádky Dory Pethik.  

17. prosince ráno po snídani máme již zabalená svá zavazadla a v deset 

odjíždíme vlakem z Chalkwellu přes Londýn do Catteringu. Na nádraží 

v Catteringu nás čekají auta a jsme rozděleni po útvarech brigádě. My 

vesměs Těšíňáci jedem pohromadě ke stejné brigádní rotě na velitelství 

brigády. Tak jsme nyní příslušníky Brigádní štábní roty I. samostatné 

obrněné brigády ve Velké Británii. Naše nové působiště je nyní v malé 

vesničce Artinworth v Mitlandu poblíž dvou měst Market Taboro na 

východ a na západ město Norhempton. Vzdálenější město je až Leicester.  

Když jsme byli vyzbrojeni a ubytováni v polokruhových barácích, byl 

nástup k prohlídce. Odpoledne 18. prosince bylo rozdělení mužstva na čety 

a kurzy. Byly to radistické, střelecké a autoškola. Já jsem se přihlásil do 

autoškoly. Tyto čety se po ukončení svých kurzů vyměnily za další. Všichni 

museli projít všemi kurzy.  

21. prosince jsem dokončil autoškolu a 15. ledna jsem ji ukončil 

s dobrým prospěchem. 17. ledna jsme dostali přidělené obrněné vozy zvané 

skautkary. Já samozřejmě také.  

24. prosince máme u štábní roty společnou Štědrou večeři za 

přítomnosti velitelství brigády včetně velitele brig. Generála Aloise Lišky. 

Dále jako plk. Barovský, plk, Jiří Pelikán, plk. Koťátko, mjr. Nevřela 

(Ostravák z Poruby) a další. Po večeři a u vánočního stromku byly vydány 

balíčky od Čechoslováků z Kanady a USA. Pochopitelně že jsme z toho 

měli velkou radost a vzpomínali na domov, jak tráví tyto vánoční svátky 

naši doma. 

Po večeři k nám přišel velitel roty br. mjr. Čížek a pohovořil s námi 

o cestách do naší zahraniční armády a bavil se s námi až do konce. Nakonec 

byla rozdána pošta a já dostal první dopis od mé přítelkyně miss Dory 

Pethik. 

Silvestr v tomto roce jsme ostavili v městečku Market Taboro a také 

jsem poprvé tančil. Tak jsme ukončili rok 1943.  
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Dne 18. ledna 1944 jezdíme poprvé s obrněnými vozy skautkary 

po cvičišti. Byla to velice zajímavá jízda, hlavně v terénu.  

Cvičné jízdy provádíme denně po silnicích i v terénu. Toto cvičení se 

koná až do 27. ledna. Při jednom takovémto návratu ze cvičení domů jsem 

se při ostré zatáčce, skoro devadesátistupňové, dostal do příkopu. Byl to pro 

mne malér. Celá kolona zastavila a přišli mě vyprošťovat z příkopu. 

Nakonec to dobře dopadlo a já pokračoval v jízdě, ale v závěsu. Četař 

Morel při vyprošťování vozu spálil spojku. Ale v dílně se to opravilo a bylo 

to zase O.K. 

28. ledna po dlouhých cvičeních jsme zahájili třídenní cvičení ve dne i 

v noci. Úkolem bylo udržování vzdálenosti mezi vozidly. Zároveň se 

konalo spojovací cvičení skautkarů a tanků. Při tomto třídenním cvičení 

jsme byli ubytováni na farmách, kde jídlo bylo dováženo kuchaři od roty. 

Nejraději jsem měl ráno kafe s rumem. 

30. ledna jsme měli celodenní cvičení, ale bojové, spolu s Angličany. 

Jednou jsme útočili my a podruhé zase Anglané. Projeli jsme tehdy málem 

celou Anglii. Tomuto cvičení přihlížel sám ministr obrany v Londýně div. 

generál Ser. Inger. 

Také jsem dostal dovolenou. Bylo to 18. března, když jsem obdržel 

první dovolenou u čs. jednotky. Bylo nás několik. Já, Supík, Motyka i 

Valach jsme jeli do Leicesteru. Ubytovali jsme se v INCE. Měli jsme sedm 

dní. Do Leicesteru jsme jeli, protože jsme tam měli své přítelkyně. Jeden 

den jsem strávil s miss Dory Gwenstone z Black Road v Leicesteru u 

kolotoče a pak v kavárně Luisana a večer v Black Beer kavárně u tance. 

Byla to moc hodná, bohužel vdaná žena, ale manžel byl v Itálii na frontě. 

Byla moc ráda, že jsme se seznámili a strávili jsme spolu celý den. 

Druhý den jsem navštívil další moji kamarádku Beatrici Ellisovou, 

rovněž z Leicesteru, která jako studující medicíny musela přerušit studie a 

byla přidělena do vojenské nemocnice General City Hospital v Leicesteru. 

Znali jsme se delší dobu, od první návštěvy v Leicesteru, a tak jsem ji 

navštívil. Měla zrovna službu v nemocnici, a tak byla velmi překvapená, že 

jsem přijel bez sdělení.  

V této nemocnici také bydlela a já jsem ve společenské místnosti 

poobědval a čekal, až slečna Beatrice skončí službu. Po službě mě pozvala 

k sobě do bytu, bydlela ve třetím poschodí pro ošetřovatelky, svobodná 

děvčata. Pak jsme šli do Beet Hotel tančit a na večeři. Byla to moc příjemná 

dívka, taková dobrosrdečná. S Beatricií jsem strávil skoro čtyři dny. 

Nechtěla, ať chodím na noc do INKY, že mohu být u ní. To se mi však 

nezamlouvalo. Beatrice si vzala dovolenou, a zbytek tří dnů jsme strávili 
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spolu. 24. března mě doprovází i s mými kolegy na nádraží 

v Leicesteru k vlaku, směr Market Taboro. Slíbili jsme si, že si budeme 

vyměňovat dopisy. Poslední hubička na rozloučenou a vlak odjíždí do 

Market Taboro. Tím končí naše sedmidenní dovolená v Leicesteru.  
29. března přináší BBC zprávy, že Rudá armáda tlačí hitlerovce k Berlínu a 

dnes obsadila město Kolomyji a dosáhla pohoří Karpat.  

30. března hlásí BBC, že RA dosáhla 25 km délky od čs. hranic. Všichni 

jsme nadšení tímto postupem RA.  

3. dubna v noci začala třetí vlna výsadkářů z Anglie „CALCIUM“ do 

protektorátu na Chrudimsko. 8. dubna hlásí BBC, že čs. armáda v SSSR 

s Rudou armádou dosáhla čs. hranic v délce 250 km. Další zprávy 

z domova. Na Třebíčsku vyhodili partyzáni železniční most a přerušili tak 

železniční spojení na Jihlavu.  

Naše štábní rota provádí spojovací cvičení spolu se skautkary. Těšíme 

se, poněvadž se blíží otevření druhé fronty. A tak život roty běží 

vyježděnými kolejemi. Neustále se cvičí, dnes pro změnu vyloďování a 

naloďování roty. Je 18. dubna a celá naše brigáda včetně kuchařů vyjela na 

útočné cvičení. Je to se zaměřením na útok a ústup. Procvičují se radia, 

telefonní spoje a čtení map. Kuchyně nás zásobuje jídlem a čajem. Nechybí 

ani kafe s rumem. Za tohoto cvičení mám stráž na parkovišti a jsme dva. 

Vzpomínáme na své přátele doma. Invaze se snad každou chvíli blíží. 

Musíme být trpěliví, jak to říká prezident Dr. Eduard Beneš. V noci je 

hlášen poplach a k břehům Anglie se blíží 15 německých letadel. 

Rozezvučely se sirény a mě vstávají vlasy na hlavě. Hned jsme všechno 

prošli kolem tanků a motorových vozidel, ale vše je v pořádku. My jsme 

daleko od pobřeží, k nám nedoletí, a když, tak poletí asi na Londýn. Konec 

poplachu kolem tří hodin ráno.  

22. dubna je zakázána rekreace. Nikdo nesmí ven ani do města. Důvod 

nám není znám.  

Počasí je pěkné, výjezd se skautkary dobře dopadl, a tak jsme strávili 

večer v malé artinworthské hospůdce. Pro pobavení jsem se vsadil, že vypiji 

10 půllitrů piva. Rotny Květoň mi řekl, pokud to vypiješ, já platím. Začal 

jsem jedno, druhé, třetí, až šesté, ale sedmé již nadvakrát, osmé na třikrát a 

deváté jsem jen srkal, ale vypil. Desáté, když jsem přiložil a cucnul první 

srk, všechno dostalo zpátečku a šlo ven. Slitý celý stůl, ale všichni uznali i 

s hospodským, že jsem vyhrál. Stůl se umyl a mě museli odnést na postel 

do baráku. Byl jsem prohlášen za hrdinu štábní roty.  
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3. května jedeme celá štábní rota do Northamptonu, kde k nám 

promluvil br. ministr Čaplovič a div. gen. Vies. Od tohoto dne pokračuje 

neustálé cvičení. Procvičují se spojení, čtení map atd. 

Dne 10. května po celodenním cvičení jsme se dostali ven. Já jedu do 

Leicesteru a tam se scházím s kamarádkou Dorsi Gwenstone, Black Beer 

Road Leicester. Šli jsme spolu ke kolotoči a potom na pivečko. Později 

jsme šli spolu k ní do bytu a učíme se anglicky a ona česky. Byla to strašná 

legrace. 

Druhý den opět cvičení, navádění na nepřítele. Jezdíme sem a tam a 

odpoledne volno. Jedu opět do Leicesteru. Co mám dělat, domov zde 

nemám a člověk, když stále žije v tom vojenském prostředí, potřebuje také 

jinak rozptýlit. 

Navštívil jsem opět Dorsi. Byla již z práce doma. Pracovala v továrně na 

dřevo. Pustili jsme si Prahu, hrál právě Balšánek – dechovka. Měla tahací 

harmoniku a řekla, ať něco zahraji. Já ale neumím a řekl jsem, ať zahraje 

ona. Ta rovněž řekla, že neumí, a tak jsem se zeptal, proč to má. Jen proto, 

aby to měla, řekla. To jsou Angláni. Posledním vlakem z Leicesteru jsem 

odjel do Campu. 

11. května začala útočit spojenecká vojska na Řím v Itálii.  

13. května cvičení s maskovacími sítěmi. Učíme se krýt vozidla a stany 

maskovacími sítěmi.  

18. května po tuhých velkých bojích dobyla polská vojska gen. Anderse 

nedostupný vrchol Monte Casino. Na společném útoku se podílela britská 

vojska. Na vrcholu byla vztyčena polská vlajka s britskou.  

20. května je zákaz opuštění táborového prostoru. Něco se děje, říkáme 

si. Pro nic za nic to není. Asi invaze? Ale nebyla. 

23. května je čten rozkaz velitele brigády. Brigáda a její velitelství se 

štábní rotou se přesunou do jiného prostoru. Místo není zatím sděleno. 

Nastává balení věcí a příprava vozidel na přesun. 

24. května od rána toho dne jsme celá rota připravená i s vozidly na 

odjezd. Tankisté již vagónují na nejbližším nádraží u Artinworthu. My 

odjíždíme až poslední po dvanácté hodině. Museli jsme udělat pořádek po 

rotě. 

Nastalo rozloučení s občany v této milé artinworthské vesničce. Farma, 

kde jsme byli jako tábor ubytovaní, se předala starostovi.  

Je právě deset, když velitel roty štbkpt. Matl zahvízdal píšťalkou odjezd. 

Kolona Skautkaru se rozjela. Ještě jsme zamávali naposledy Angličanům a 

zavoláme CHIRIO CHIRIO! 



 

 

 

105   

Krásné květnové sluníčko nás vítá na cestu do nového prostoru. 

Byl to zapadlý koutek malé vísky, ale přesto jsme kus veselého zde všichni 

prožili. Opustili jsme ARTINWORTH.  

Na malém nádraží vagónujeme své vozy. Tankisté již odjeli, jsou na 

cestě. Stále nevíme, kde se přesunujeme. Asi na jih Anglie. Vše je 

připraveno k odjezdu. O půl dvanácté hodin přijíždí sběrný vlak a jsme 

připojeni k němu. Přesně ve dvanáct hodin opouštíme toto malé nádraží. 

Hoši zpívají. Sedíme ve zvláštním osobním vagónu. Tento sběrný vlak 

přijel pro nás. Vlak ujíždí s čechoslovákama. Všichni si říkáme: „Anglie, 

náš druhý domove“. Už abychom byli na druhé straně ve Francii proti 

hitlerčikům, abychom je mohli pobíjet. Ale to přijde! Je osm večer a kola 

vlaku stále duní.  

28. května, ráno jsme na místě. Kolem dokola krásné kopce podobné 

jako u nás doma. Na nádraží vykládáme naše vozy. Kde to jenom jsme? 

Ptám se četaře Morela. No Otmare, jsme přece ve Skotsku! Byl jsem trochu 

zklamán. Já myslel, že jedeme na jih a zatím jsme na severu Anglie. Jsme 

na nádraží GALASCHILS. Náš tábor se skládá z dřevěných baráků a 

vypadá to jako na rekreaci. Na pravé straně fotbalového hřiště a na pravé 

straně ošetřovna. Vypadá to fajn! 

Po vyvagónování jsme měli údržbu vozidel, výstroje a výzbroje. Druhý 

den dopoledne prohlídku vozů a zbraní. Na světnici vojáci připojili rádio a 

posloucháme, co se děje opět na frontách.  

Večer jsem pozoroval, že se mi děje něco nedobrého. Noc jsem přespal 

bez závady. Ráno po snídani mě začala bolet hlava. Ani na oběd jsem nešel. 

Začala se mnou třást zimnice. Celý den jsem proležel. Zima a bolest hlavy 

neustávala. Druhý den se můj stav zlepšil a po zaměstnání jsem šel 

s kolegou Poldou Vildem do města Galaschils, abychom se přesvědčili, zda 

to město stojí zato. 

4. června probíhá inspekce ubikací, kterou vykovává div. gen Wiest a 

náš brig. Gen. Alois Liška, velitel I. Čs. samostatné obrněné brigády. 

Druhý den je zahájen kurz rozpoznávání typu letadel nepřátelských i 

spojeneckých. Dnes 5. června 1944 hlásí BBC, že britské jednotky obsadili 

italské město Řím.  

DNE 6. ČERVNA HLÁSÍ BBC: „DNES VE 04.15 HODIN 

EVROPSKÉHO ČASU SE VYLODILA BRITSKÁ, AMERICKÁ A 

KANADSKÁ VOJSKA V NORMANDII VE FRANCII“. Náhlý klid a 

potom H u r á á á á, H u r á á á á! Ať žijí spojenci a Velká Británie. 

Konečně nadešel ten čas. Už zde dlouho nebudeme! 
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Otevření druhé fronty v Evropě řídili pouze dva vojáci generál 

maršál Ber. Montgomery a D. Eisenhower. Celý svět jásá. Zejména jsou 

povzbuzeny státy okupované Němci. Zde v Anglii se všude tančí na ulicích 

i v lokálech. Všude hraje hudba a je společná radost. KONEČNĚ! 

V našem táboře bylo uděleno volno pro tento den a nikoho zde člověk 

nenašel, kromě stráže, pohotovosti a služby. 

16. června pokračujeme ve výcviku o první pomoci a odpoledne 

rozpoznáváme typy letadel.  

18. června vyloděná spojenecká vojska na druhé frontě v Normandii 

dobyla německé pevnosti a postoupila 15 km do nitra nepřítele. Tím 

prolomila 3. německou armádu. 

21. června pokračuje poznávání letadel a výcvik o první pomoci. Mě se 

opět přitížilo, hlavně velké bolesti hlavy a strašná zima. 

Pro tuto nemoc jsem opustil rotu a byl odvezen do „PIEL HOSPITAL“. 

Dle lékaře jsem dostal malárii. Ta se vrací při změně podnebí. To je 

následek z Afriky. V jedenáct už jsem ležel v Piel Hospital na posteli a 

vzpomínal na rodiče, domov, Helenu, Olgu a na všechny doma. Hlava mě 

bolela, jen to praštělo, já myslel, že se zblázním. Také zima se mnou 

lomcovala tak, že mi sestřička donesla další dvě námořní deky, to už jsem 

měl na sobě čtyři. Popíjel jsem grepovou šťávu a pobíral chinin. Takové 

třasavky zimnice trvaly vždy po 15 minutách a zase bylo strašně horko. 

Toto trvalo tak čtyři dny a pak to povolilo, i strašná horečka skoro 40 

stupňů Celsia. 

Sestřička, která mě obsluhovala, byla Norka. Uměla trochu německy, 

tak jsem měl radost, že jsem se s ní dost domluvil. Ptala se mě, jak to že my 

Čechoslováci jsme tak černí. Musel jsem se tomu smát. Řekl jsem jí, že 

jsem byl v Africe a že jsem tak opálený. Pochopila a domnívala se, že jsem 

příslušníkem britské 8. armády, která bojovala v Africe. A já ji při tom 

nechal. 

V dalších dnech to všechno trochu pominulo a konečně 25. června jsem 

poprvé vyšel z nemocničního lůžka ven. Jinak jsem musel stále ležet pod 

čtyřmi dekami.  

Druhý den, 26. června, jsem šel se sestřičkou (Norkou) podívat na 

loutkové divadlo zde v nemocnici. Bylo to fajn, seděl jsem se sestřičkou, 

jmenovala se Lesley. V tento den armáda USA dobyla město Cherburk 

v Bretansku – Francie. 

27. června jsem se se sestřičkou Lesley rozloučil a byl jsem odvezen do 

zotavovny „Melerstein“. Je to hrad i zámek uprostřed velkých smíšených 

lesů. Park, voda, volejbal a hřiště k dispozici. Mě ale nic z toho nebavilo. 
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Jen kino mě bavilo, tam jsem chodil každý den. Bylo zde báječné jídlo 

a vše, co člověk k zotavení potřebuje. Setkal jsem se zde s naším kama-

rádem Cimingou od naší br. št. roty. Chodili jsme spolu na procházky. Dnes 

hlásila BBC, že RA obsadila město Vitebsk. 

10. července jsem se rozloučil se sestřičkami a odjel k naší rotě. U roty 

mě vesele přijali, neboť tu bylo jak na frontě, jenže se nestřílelo. Jsem rád, 

že to mám již za sebou, tu zatracenou malárii. 

13. července má celá brigáda cvičení a za účasti všech druhů zbraní, 

včetně kuchařů. Na cvičení se dovídáme z rádia BBC, že na vůdce německé 

říše byl spáchán atentát, ale jemu se nic nestalo. Adolfa Hitlera prý 

zachránil údajně kancelářský stůl. (?) 

31. července 11944 odjíždíme já, Karel Valach a Bernard Parma na 

druhou vojenskou dovolenou a opět do Mitlandu Leicesteru. Opět máme 

nocleh v IMCE. 

Já šel odpoledne za přítelkyní paní Dorsi, aniž jsem jí napsal. Strávili 

jsme spolu celé odpoledne a navečer šli do Bell Hotelu na tanec. Tak jsme 

trávili celá odpoledne až do 2. srpna. Dopoledne byla vždy v práci. 

Od 3. srpna, to je pátek, až do 4. srpna, jsem se setkával se slečnou 

Beatricií Ellisovou. Bylo to milé a příjemné setkání, bohužel jen velmi 

krátké. Chodívali jsme po její službě do parku na odpočinek a pak na 

nějaký ten tanec a v sobotu snad naposledy rozloučili i se slzami v očích jak 

jejích, tak mých. Byla to moc fajn dívka, dobrosrdečná a velmi milá. 

Poslední políbení a vlak směr Skotsko-Galashils. Ještě naposledy si 

máváme. Ahoj! 

7. srpna jest zde opět rozkaz ke stěhování, ale zase nevíme, kam se 

budeme přesouvat. Nevadí, snad tentokráte blíž k Francii. 

8. srpna rozloučení s místními občany města Galashils. Odpoledne ještě 

naposled se loučíme u Whisky a ve 22:00 hodin už odjíždíme z místního 

nádraží Galashilsu, ale nevíme kam. 

9. srpna 1944 ve 4:00 hodiny jsme na místě a je to přístavní městečko 

BRIDLINKTON na východní straně pobřeží v Anglii. Jsme ubytováni 

v civilních vilách. Občané jsou vystěhováni skrz nebezpečí invaze Němců 

do Velké Británie. Je nařízena přísná čistota místností. Na druhý den jde 

celá br. št. rota skládat munice na vozy a převážet do muničního skladu do 

tábora v Bridlinktonu. Druhý dne je krásné slunné počasí a já po zaměstnání 

jdu konečně zase k moři na pláž. Ležel jsem na své vojenské dece a 

opaloval se. Opodál je houf děvčat, snad i žen s dětmi a hrají si s míčem. 

Jedna z nich se objeví u mne a žádá mě, abych šel hrát volejbal. Já že ne, že 

si chci odpočinout. Tak ať jdu do vody. To už vůbec ne. Já neumím swim, 
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tomu se smála. Nechtěla věřit, že neumím swim. Znovu jí říkám, že 

I no swim I can not! Opakuji, You me understand? I know no indeed swim! 

Já opravdu neumím plavat. Ona dívka si nedala říci a přivedla další dívky a 

já volky nevolky musel do vody. Já vypadal jak opravdový Anglán, 

trenýrky až pod kolena. Dívky, bylo jich šest, daly ruce do křížku a já musel 

lehnout na jejich ruce a šli se mnou do vody. Já jsem si myslel, jen ať 

nejdou daleko, mě to zatopí. Ony myslely, že si dělám legraci a najednou 

mě pustily a já jel ještě kus pod vodu. Chtěl jsem vyskočit a vykřiknout 

pomoc, ale jen jsem stačil po a zase po a dívky myslely, že si hraji na 

kukačku. Podařilo se mi vždy při výskoku poskočit dopředu, až jsem se 

vynořil z vody po krk. Pak jsme všichni leželi na dekách rozprostřených na 

písku. Všichni jsme se smáli, jen já ne tak moc. Dodnes tyto dívky neví, zda 

jsem uměl či neuměl plavat. 

Jediná žena mezi nimi, které jsem to vysvětlil, byla Mrs. Fey. Měla 

hezkou tříletou holčičku a chodívali jsme společně po městě Bridlington.  

Další dny probíhaly cvičení tím, že se prováděl nácvik vyloďování a 

v dalších dnech dvoudenní i noční cvičení postupu a ústupu. Navazování 

spojení a noční odhadování různobarevných světel, jejich vzdálenosti atd. 

21. srpna 1944 se seřazuje celá I. československá samostatná brigáda na 

louce poblíž města Bridlington, kde nás navštívil prezident Dr. E. Beneš a 

ve svém projevu k brigádě pronesl tato slova: Důstojníci a vojáci, loučím se 

s vámi na půdě Velké Británie, kde jsme prožili tolik let, a mohu vám říci, 

že to byl náš druhý domov. 
Každý voják ví, kde jde a proč a já si myslím, že víte, kam půjdete a proč. Přeji 

vám šťastný boj. Přeji vám šťastnou cestu a nashledanou doma ve vlasti 

v Praze. 

Na tribuně jej vystřídal ministr zahraničních věcí pan Jan Masaryk a 

řekl: Vojáci, já vás všechny zdravím a co víc? No nashledanou o Matějské 

pouti v Praze. To bylo hurááá, nashledanou opravdu v Praze! Volali vojáci 

a já s nimi. 

26. srpna přebíráme novou výzbroj pro obrněný vůz skautkar.  

27. srpna vagónujeme své obrněné vozy na nádraží v Bridlingtonu. 

Odpoledne je všechno hotovo a čekáme už jen na lokomotivu a pojede se 

asi konečně na jih Anglie. Kolem šesté hodiny odpoledne přišla má 

přítelkyně Fey na nástupiště, aby se semnou rozloučila. Dozvěděla se 

o tom, že odjíždíme, ale neví kde. Asi do Francie, řekla. S vřelým 

políbením jsme se rozloučili a na památku mi dala svůj otisk rtů do 

vojenského kalendáře. Byla to roztomilá, veselá blondýnka. Bohužel je 

válka a takový je osud vojáka.  
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Konečně přijela lokomotiva a ve čtvrt na osm se vlak pohnul za 

velkého jásotu občanů, kteří se přišli s námi rozloučit. Volají „happy way, 

happy tour“ a vlak pomalu opouští železniční stanici Bridlington. 

Ráno o půl sedmé jsme na místě. Byli jsme nadšeně uvítáni anglickými 

občany. Stále ale nevíme, kde jsme.  

Ráno máme snídani společně s Anglány a Kanaďany. Zde naše brigáda 

dostává nové tanky a jiné těžké zbraně. Je vyhlášená pohotovost a přísný 

zákaz používání poslechu rádia.  

30. srpna 1944 se naloďujeme na loď „Sampa“ a je právě krásné, ale 

větrné počasí. Voda moře se jen vlní a loď se houpe. Je to velká vyloďovací 

loď, kde umisťujeme naše skautkary a polopásová vozidla. Všechno jde jak 

na drátku. Úžasná anglická organizace. Za půl hodiny bylo vše naloděno a 

vyjeli jsme od mola na širé moře kanálu La Manche.  

Ráno dne 31. srpna v pět hodin jsme opustili nezapomenutelné břehy 

Anglie, břehy našeho druhého domova.  

Vzpomínám, jak mě rodiče mého prvního děvčete Dory Pethik pozvali 

o Vánocích domů, abychom oslavili vánoční svátky. Zvali mě na „teacup“, 

šálek čaje, nebo na „cake with teacup with milk“, šálek čaje s koláčem a 

mlékem.  

Pokud jsme byli u zábavy s Dory, zvali nás cizí Angličané do bytu opět 

na hrníček čaje s mlékem. To bylo jejich oblíbené pití.  

Pozvali mě do kina nebo na golf, který jsem samozřejmě neznal. Ano, 

loučíme se s naším druhým domovem.  

Plujeme v očekávání, co se bude dít. Je pravdou, že jsme ve druhé 

záloze jako záloha pro britské jednotky 21. armádního sboru pod velením 

generála B. Bontgomeryho. 

Po desáté hodině již vidíme obzory Normandie. Kolem nás pluje 

nesčetné množství vyloďovacích lodí. Konečně jsme na místě, ano, už se 

spouští vrata dolů vpředu lodě. Nejdříve se vyloďují z podpalubí vozidla. 

Nyní jsme na řadě my z paluby. Vjíždím na spuštěná vrata a vjíždím do 

vody. Safra, mě to zatopí, sděluji mému veliteli nadporučíku Karlu 

Milíčkovi a Jardovi Václavkovi, který mi dělá radistu. Nadporučík Milíčky 

je náš styčný důstojník. 

Téhož dne v jedenáct hodin jsme se vyloďovali na břehu Normandie ve 

Francii u městečka Aromanche.Podivovali jsme se, jak jsou ty domy skoro 

všechny rozbité a cesty zničené bombami. 

Toho dne hlásí britská stanice rádia BBC v českém vysílání, že 

I. československá samostatná obrněná brigáda pod velením brig. generála 

A. Lišky se přesunula na francouzský kontinent. 
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Po vylodění v Normandii jsme se hned přesouvali přes úplně 

rozbité město Can. Zde se odehrávaly ty nejtěžší boje a pod troskami města 

leží dodnes asi 7000 občanů. Toto město prošlo třikrát bojem sem a tam. Až 

konečně jej Angličané a Kanaďané vyrvali wehrmachtu z rukou. 

My jsme dojeli do prostoru Falle a Vernsanwile. Jsme v lese. Stavíme si 

stany pro ubytování.  

Další dny nastává opět školení první pomoci a školení poznávání plynů. 

Zkoušky plynových masek. 

Děláme rekonstrukci boje postupu polské tankové divize z Can na Falle, 

kde byla rozbita tanková divize svou nepozorností. 

O tom bych musel hodně psát. Tak to vynechám. V dalších dnech 

provádíme ostrou střelbu ze skautkarů za pomocí teleskopů. Také jak použít 

granátometr ze skautkaru. 

14. září jsme oslavili úmrtí I. prezidenta ČSR profesora T. G. Masaryka. 

Večer hraje můj spolujezdec Jarda Václavek (z Casasblanky) na harmoniku.  

A tak zase dny ubíhají cvičením a školením až do 3. října, kdy byl 

přečten další rozkaz v tomto znění: Rozkaz I. čs. sam. obr. brigády: 

Velitelství brigády nařizuje pohotovost ve zbrani v prostoru Falle a 

Vernsanwile. Zároveň byl nařízen zákaz používání rádia BBC a další 

poslechy rozhlasových stanic.  

 

ODJEZD NA SEVER FRANCIE - DUNKERQUE  
 

30. srpna 1944 ráno společná snídaně s Anglány. Později je rozkaz 

připravit se k odjezdu. Jsme na cestě před předměstím do Southamptonu 

v jižní Anglii a v zálivu je velký vojenský přístav. Popojíždíme pomalu 

k přístavu. 

Zde se ve vzpomínkách loučíme s Velkou Británií. Vzpomínám, jak 

k nám byli Angličané milí, i když nás neznali, ale věděli, že bojujeme za 

společný cíl. Porazit Hitlerovo fašistické Německo. 

Jsme na březích městečka „Aramanche“. Všude dokola všechno rozbité. 

Cesty dělané buldozery. Slyšíme v dálce silnou dělostřeleckou palbu a 

výstřely tanků. Na voze skautkaru máme také upevněný protiletecký 

kulomet v případě potřeby. Ale zatím je klid. 

Je jedna hodina po poledni. Jarda václavek je nejen náš radista, ale 

i dobrý kuchař. Pro něj to byla výhoda, poněvadž uměl francouzsky. Hned 

něco splašil a pekl, smažil i vařil. Na oběd usmažil každému dvě volská 

oka, chléb, samozřejmě anglický (bílý jako buchta) a láhev francouzského 
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vína, červeného. Byl to dobrý oběd i Milíčka si to pochvaloval. Říkal, 

hoši dobře že vás mám. 

Jarda konečně navázal spojení a měli jsme rozkaz postupovat za rotou, 

směr Can. To bylo kdysi třistatisícové město a nyní leží v sutinách tisíce 

obyvatel.  

Postupujeme dle rozkazu, před námi Angličané i Kanaďané. Cesta 

z města stoupá do návrší až na spojovou cestu na Falle. To je asi tak 30 km 

od Can. Po obou stranách krátery od bomb po první fázi vyloďování. 

Zničené tanky německé a polské. Tudy táhla polská tanková divize. Na 

zalesněném kopci, kde se právě přesunujeme, byli Němci se svými tanky. 

Tento úsek nemohli obsadit Kanaďané. Vystřídali je Poláci. Poláci, aby 

dostali tuto tankovou jednotku v síle asi jednoho praporu, povolali 200 

bombardovacích letadel z Anglie jako předehru k útoku. Němci to zjistili a 

před příletem britských bombardérů Němci ustoupili a Poláci zapomněli, že 

si pozvali letadla a bombardéry, začali bombardovat svou vlastní 

spojeneckou jednotku. Tam padlo z této tankové divize na 40 tanků.  

My při dosažení svého stanoviště ve Falle - bylo to ve velkém prostoru 

lesa - jsme později dělali rekonstrukci tohoto útoku. To jsem se při cvičení 

dozvěděl od náčelníka štábu. Viděli jsme ohořelé tanky s polskými znaky a 

někde byly zbytky ohořelých bot. 

V lese jsme byli ve stanech po dvou. Já a Jarda Václavek. Důstojníci 

měli větší stan. Jednoho dne ráno vstaneme a jsme pod sněhem. Nebylo ho 

hodně, asi tak 5 cm. Ani jsme to necítili. 

Večer Jarda hrával na harmoniku. Měl a vozil ji sebou. Zvuk tahací 

harmoniky přilákal i důstojníky a též jsme společně písničky zpívali. 

Zejména „Škoda lásky“ a další. 

5. října 1944 je přečten rozkaz velitele brigády na nový přesun na frontu 

na sever Francie. Toho dne o půl osmé odjíždí naše brigádní štábní rota 

směr na Le Haver. Naši značkáři nám vytyčují směr cesty a trasy. V deset 

večer jsme dorazili do města Amiens, kde jsme přespali na farmě. Ráno 

6. října pokračujeme v přesunu na sever Francie. Před městem Abbeville 

nás napadly tři Voke wolfy německé stíhačky. Okamžitě jsme zastavili a 

zahájili palbu z protiletadlového kulometu. Shodili po dvě bomby, ale nic se 

nestalo. Je vidět, že se přibližujeme k bojové linii. Ta probíhá právě 

Dunkerque – Roubaix – Brusel – Bartogne v Belgii.  

Po půl noci jsme dorazili do města Wormhout. Našli jsme naše 

stanoviště brigádního velitelství. Je to zámek a v konírně jsou připraveny 

ubytovací prostory pro naši četu skautkarů.  
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Za konírnou na trávníku rychle stavíme svůj stan a uléháme. Moc 

jsme nespali pro silnou palbu u Dunkerque.  

Ráno 7. října si upravujeme každý svůj kavalec v konírně, ale zakrátko 

to bylo jak v táboře v Anglii. 

 

V BOJOVÉM PROSTORU DUNKERQUE 
 

Je deset hodin. Nástup brig. štáb. roty na rozkaz velitelství brigády. U 

roty byly rozděleny čety, a to na 8 čet tankových, jedna četa mostních tanků 

a četa skautkárů. Zároveň byli přiděleni styční důstojníci. Mě byl přidělen 

por. Karel Milička, jinak baťovec. Bylo to dobré, protože uměl 

francouzsky. Hned po rozkazu přišel a sdělil mi, že po obědě se rozejdeme 

seznámit s úsekem fronty po celém perimetru. 

Po obědě jsme vyjeli ve tří čtvrtě na dvě a zahájili to od západní strany. 

Prohlíželi jsme si krajinu, vcelku rovinatý kraj. Projíždíme malým 

městečkem ESQUELBECP. Projíždíme trať Arneke do Bergues d 

Dunkerque, ale z Bergues d Dunkerque se nejezdí. Pokračujeme na 

Zegerscapel, projíždíme úzkokolejnou dráhu a pokračujeme po autostrádě a 

na křižovatce u Spreuwkofu odbočujeme rovnou silnicí přes osadu Le 

Hippe, a to už jsme u bojové čáry. Vjíždíme do osady Mille Brugehe a jsme 

na předsunutém velitelství OKPUV. Můj šéf, poručík Milička, jde na 

předsunuté velitelství a já prohlížím motor a šťávu v nádrži. Skautkar (zn. 

Hamber) měl nádrž na 50 litrů benzínu. Všechno je O. K. 

Je patnáct minut po třetí hodině, my odjíždíme podél bojového 

perimetru až do vesnice Mille Brugehe a stáčíme se doleva podél kanálu de 

Colma až do města Bergues na dělostřelecké předsunuté velitelství. Po cestě 

jsme si dávali pozor, poněvadž za kanálem ve vzdálenosti asi 1 000 metrů 

jsou pevnůstky našich, ale i německé, o 800 metrů vzdálené. Obrněný vůz 

mám uzavřený a sleduji cestu jen průzory. Najednou slyšíme klepání po 

stranách vozu. Co je to? Ptá se Milička. Asi po nás střílí Němci kulometem, 

odpovídám. Byl to první bojový křest s nepřítelem. V Bergues jsme se 

zastavili na předsunutém velitelství dělostřelců. Za půl hodiny jsme zase 

vyrazili. Je čtvrt na šest a začíná se stmívat, ale ještě musíme zajet do 

Belgie přes Furvat, Adenkirke a do Ghyveles k II. tankovému praporu. Zde 

to bylo již přímořské pobřeží Severního moře. Písčitá půda porostlá 

listnatými keři a slaný vzduch moře. Zde měli naši rozestavěné stany mezi 

stromy a keři. Jedeme k poslednímu útvaru. Projedeme přes kanál d 

Dunkerque do vesnice Bray Dunes. Na samém východním pobřeží 

Dunkerqueho perimetru. Zde je předsunuté velitelství Moto praporu. 
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Je deset minut po sedmé. Dostali jsme večeři, poručík Milička 

vyřídil své záležitosti a jedeme zpět. V osm hodin jedeme směr Vormhout 

na naše velitelství. Jedeme po belgickém území až do Rousbrugges – 

Hringhe, Ost – Cappel – Herceele a jsme konečně doma. Je devět dvacet. 

Tím skončila seznamovací cesta na dunkerském perimetru a dotek 

s nepřítelem. 
Tak jsme se i seznámili, jak naši přebírali úseky po Kanaďanech. Na jejich 

místo přišli naši, Moto prapor brigády na východním perimetru Dunkerque a 

byl mu přidělen úsek od moře až po kanál podél silnice vedoucí z Francie do 

Belgie. Jejich sousedem byl II. tank. prapor za kanálem na druhé straně. 

Jedna rota nadpor. Vrdlovce bránila vesnici Bray Dunes, kde bylo 

těžiště Moto praporu. Druhá rota kapitána Brabence bránila úsek v písčitých 

dunách, navazovala na domky vybíhající z vesnice Bray Dunes.  

Jedna četa protitankových kanónů, por. Majerovič roty dobrovolných 

zbraní kpt. A. Petrák, často měnila své postavení, protože mohla být podle 

své palby prozrazena. Druhá četa tvořila zálohu. Čety se vzájemně střídaly. 

Kulometné čety jmenované roty chránily křídla praporu 1 v písčitých 

dunách podél moře, druhá v osamělém hospodářském stavení v blízkosti 

kanálu. Obyvatelé Bray Dunes byli evakuováni. Přesunovat se bylo možno 

jen za noci na farmu.  

Činnost Moto praporu, který se vyzul z polopásových vozidel, spočívala 

v noční strážní službě. Ve dne stačil jeden vhodně umístěný pozorovatel, 

aby byl celý přidělený úsek pod kontrolou. Brzy jsme si na tento způsob 

života zvykli. Nepřítel u kanálu měl obsazenou podobnou farmu, jako byla 

naše. V zemi nikoho byl otevřený terén a vzdálenost tak 1000 – 1500 metrů. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se můžeme přiblížit zemi nikoho až k farmě a 

sledovat zrakem i sluchem činnost nepřítele, dále že je možné proniknout 

v mezeře mezi staveními u kanálu a domky na okraji vesnice. Poznali jsme, 

že Němci nejsou v noci náležitě pozorní.  

Tato poznání nás přivedla na myšlenku farmu napadnout a likvidovat.  

Na velitelském shromáždění u generála Lišky se v druhém týdnu října 

hovořilo o možnosti, že by nepřítel, který v té chvíli již věděl, koho má před 

sebou mohl, mohl znepříjemnit náš blížící se státní svátek. Dospělo se 

k názoru a k závěru, že bychom mohli nepřítele předejít a že by pro tento 

účel nejlépe vyhovoval východní okraj perimetru v úseku Moto praporu a 

II. tankového praporu, který byl naším sousedem na druhé straně kanálu. 

Byl navržen útok, o kterém se uvažovalo.  

Velitel brigády generál Liška návrh schválil a doporučil dojednat 

podrobnosti s velitelem Moto praporu podplukovníkem Chvalovským. Celá 
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akce měla být provedena na odpoutání pozornosti nepřítele před 

hlavním útokem, který měl zahájit II. tankový prapor v devět hodin.  

I. rota II. tankového praporu během krátké dělostřelecké přípravy a za 

podpory dalších zbraní proběhnout zmíněnou mezerou do zahrady za 

farmou a odtud do ní proniknout, posádku během deseti minut likvidovat a 

stejnou cestou se vrátit. Velitel I. roty II. tankového praporu štábní kapitán 

Oto Procházka vytipoval pro tento úkol 20 dobrovolníků, většina z nich 

měla za sebou účast na nočních průzkumech a znala dobře terén i jeho 

podmínky. Jedna četa npor. Kronka výpad chránila a sloužila jako záloha.  

Večer dne 27. října 1944 štáb. kap. Procházka shromáždil všechny 

účastníky akce v místnosti malého domku u svého SV (stanoviště 

velitelství) a upozornil je, že nepovažuje za zbabělce toho, kdo si účast 

rozmyslí. Všichni zůstali. Podrobně vysvětlil své představy o průběhu akce 

a zopakoval rozkaz. Po opuštění se místnost zavřela a zůstala pod dozorem 

strážného. Šlo se spát, té noci však sotva kdo spal nebo aspoň zamhouřil 

oko. Vstávali jsme ve čtyři hodiny. Oblékli jsme se do pracovního oděvu. 

K jídlu nebyla chuť. Někteří se napili teplého čaje, jiní se posilnili 

calvadosem, načernili si tváře a ruce a zbavili se všeho, co by mohlo 

zpravodajsky zajímat nepřítele. Vzali jsme si samopaly, granáty, trhaviny, 

každý podle svého úkolu. Nemluvilo se. Snažili jsme se vzbudit pocit 

důvěry v akci, o které jsme v probdělé noci mnoho uvažovali. 

Tiše jsme se přiblížili do příkopu 200 metrů od farmy, který byl 

výchozím bodem útoku, a vyčkávali zahájení soustředěné palby. Radista 

s radiostanicí na zádech prověřoval spojení. Doprovodná palba měla začít 

v pět hodin. Dělostřelecký oddíl Britů byl připraven k silné dělostřelecké 

palbě se zadýmením. Minometná četa motopraporu pod velením ppor. Dr. 

Ritz-Radlinského, známého hlasatele „Pozor, pozor Katovice“ měla spustit 

déšť střel na střechu farmy. Tanková četa pod velením por. Kavale od 

brigádní štábní roty velitele nadporučíka Františeka Vaníčka zahájila 

přímou palbu do čela budovy farmy. Palba byla zahájena v H minus 5. 

Během palebné přípravy jsem s jednotkou vyrazil a proběhl zmíněnou 

mezerou do zahrady za farmou. Každý růžový dým signalizoval konec 

přípravy. Pronikli jsme na dvůr farmy. „Pal do toho“, ukazuji na dveře 

běžícímu vedle mě. Postavil jsem se zády ke zdi těsně vedle dveří a 

sledoval jsem činnost ostatních. Všichni se s napětím a prstem na spoušti 

automatu rozhlíží kolem sebe. Volám „alles heraus“ (všechno ven) a do 

otevřených dveří míří naše automaty. Hrobové ticho, nikdo nevychází. 

Opakuji volání a dívám se na hodinky. Ciferník sekund běží závratnou 

rychlostí a my máme jenom 10 minut času. Mezi námi se náhle objevilo 
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pobíhající prase z rozstříleného prasečníka. Zastřelte ho a odneste, 

volám na dva z přítomných. Konečně z farmy vycházejí první vojáci se 

zdviženýma rukama. Bylo jich 14. Určuji doprovod a rychle pryč s nimi. 

Znova se dívám na hodinky. Zbývají tři minuty a nikdo další nevychází. 

Saper rotmistr Dvoran dostává rozkaz hodit do budovy nálož trhaviny. 

Výbuch signálem k ústupu. Pobízím k rychlému pohybu a ohlížím se, zda 

na farmě nikdo nezůstal. V tom letí od kanálu střela tanků půl metru nad 

zemí a zasahuje zeď opuštěné farmy sotva 20 m od nás. Zůstáváme však 

nezranění. Zajatci pochodují pod dozorem našich po poli, na kterém jsou 

tabulky s nápisem „Minenfeld“ (minová pole). Jsme pod ochranou dýmové 

clony. 

O půl sedmé hlásím veliteli praporu, posílám 14 zajatců, farma rozbitá, 

prase nám uteklo, naši v pořádku. Z unavených zpocených tváří září 

nevyslovitelná radost. Objímáme se. Byl to den, kdy si v duši parafrázuji 

slova admirála Nelsona: „Děkuji Bohu, že jsem mohl splnit svou občanskou 

povinnost“.  

V devět hodin vyráží II. tankový prapor pod velením pplk. Chrastiny 

posílen úspěchem našich k útoku za podpory letectva. Jeho úspěch byl 

skvělým zakončením oslav státního svátku Čechů a Slováků. Společně 

s pěchotou a podporou 21. tanků k útoku. Tankisté poměrně snadno 

překonali minová pole, pak přední opevnění a vklínili se do obranného 

systému nepřítele, do hloubky  

1 km. Při útoku byl zlikvidován celý německý pěší prapor „Einheit Walter“. 

Naše jednotky se po úspěšném provedení přepadu stáhly do vlastních pozic. 

Nepřítel ještě téhož dne odpoledne a večer silně odstřeloval prostor II. tan-

kového praporu a dokonce se pokusil i o protiútok, který byl úspěšně 

odražen. Při celé této akci pobili naši vojáci asi 200 nacistů a zajali 5 

důstojníků a 364 mužů. Vlastní ztráty byly 11 mrtvých, 36 raněných a 4 

nezvěstní.  
K úspěšné svérázné oslavě čs. státního svátku se pochvalně vyjádřil sám maršál 

Ber. Montgomery, vrchní velitel britské 21 skupiny armád.  

 

28. ŘÍJEN U BRIGÁDNÍ ŠTÁBNÍ ROTY  

DUNKERQUE - FRANCIE 

  
Naše čs. samostatná obrněná armáda převzala 7. října úsek po 

Kanaďanech a Angličanech v délce asi 34 km dunkerkurského perimetru. 

Naší oslavou 28. října 1944 bylo provedení prvního útoku proti silně 

opevněnému nepříteli v Dunkerque. Začal v brzkých ranních hodinách a byl 
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pro Němci překvapením Ten den vypadal takto: ráno bylo oblačno, ale 

postupně se vyjasnilo. U roty vládla jakási zvláštní nálada. Budíček byl 

v pět hodin a půl šesté už byla celá rota v plné bojové výzbroji. Skautkaristé 

(obrněné vozy), tankisté i motospojky natočili motory. Ve čtvrt na sedm 

dává kpt. František Vaníček povel k odjezdu.  

Já jedu tentokrát s mám styčným důstojníkem por. K. Miličkou. Jedeme 

se skautkarem na východní část fronty perimetru Dunkerque až do Belgie 

do Adenkirku. Tu probíhala linie fronty. 

Jedna rota nadpor. Vidlovce brání střed vesnice Bray Dunes, kde bylo 

těžiště motopraporu. Druhá rota kpt. Brabence brání úsek v písčitých 

dunách. Jedna četa protitankových kanónů por. Majeroviče roty 

doprovodných zbraní kpr. A. Petráka.  

O půl osmé vnikly jednotky motopraporu za podpory našich 4 tanků 

brigádní štábní roty do předsunutých nepřátelských ohnisek odporu. První 

tank, jehož je velitel Jirka Pavel, druhým velitelem četař Mila Pražák, 

třetím velitelem František Přívara a čtvrtým velitelem je Pavel Pilch. 

Vyrazili do útoku směr farma Uxem podél kanálu Bergues a Furnes. 

Motoprapor se třemi tanky ničí odpor na malé farmě zvané IX. Němci se 

vzdali. Farma IX padla do našich rukou. Naše čtyři tanky útočí na farmu 

Uxem. Němci kladou velký odpor. Používají minometů, což je strašná 

zbraň. Bouchá to na všechny strany, vlevo i vpravo. Já se svým poručíkem 

Miličkou se posouváme za útokem a podáváme zprávu na velitelství 

brigády rádiem. Zastavuji svůj obrněnec a chci se podívat přes věžku, jak to 

vypadá. Přes periskop se dívá sice dobře, ale není to ono. Otevřu věž a 

dívám se kolem sebe. Všude dým a prach ze střel nepřítele, ale i z našich 

tanků. Dojíždím za našimi čtyřmi tanky a zastavuji. Tanky splnily svůj úkol 

a dorazili na farmu Uxem. 

Je půl dvanácté a vítám se s Jirkou Pavlem, Frantou Přívarou, kteří jsou 

také venku. Ostatní jsou ještě uvnitř tanku. Se skautkarem dojíždí Alois 

Macošek se styčným důstojníkem plk. Barovským. Plk. Barovský se ptá, 

jak to vypadá? Můj styčný Milička sděluje, že je to velmi dobré. 

V akci 28. října od naší brigádní štábní roty se podíleli tito naši kluci 

z území Těšínska: Jan Běleš – skautkarista, Karel Valach, Bernat Parma, 

Alois Macošek, Pavel Pilch a samozřejmě i já. 

Jako tankisté to byli: František Přívara, Jan Běleš, Supík Josef, Supík 

Rudolf, Kaleta Adolf (Mánička), Josef Byrtus, Ladislav Sikora, Vladislav 

Bujok, František Poledník, František Sejka, Ruda Sedláček, Pavel Jež, 

Antonín Szkandera a Karel Zmija. Později přišel Josef Toman, Jaroslav 

Gryň a další mnozí, na které se již nepamatuji.  
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2. AKCE U DUNKERQUE – FRANCIE 
 

Druhá akce ve stejném prostoru byla podniknuta 5. listopadu 1944 a 

i když byla dotována 43 tanky, 2 rotami pěchoty, ženisty, 21 baterií 

dělostřelectva, 12 bitevními letouny „Typchon“ a 36 „Spitfiry“, přesto 

nedopadla tak dobře jako předcházející. Naše jednotka pronikla sice do 

nepřátelského postavení do hloubky 800m, zajala 2 důstojníky a 168 mužů 

a počet mrtvých a raněných byl asi 150 nepřátelských vojáků. Vlastní ztráty 

byly tentokráte podstatně vyšší. V boji padlo 26 vojáků, 59 bylo raněno a 

9 mužů zůstalo nezvěstných. Ztratili jsme 12 tanků a 1 vyprošťovací 

transportér. Až teprve během akce se přišlo na to, že nepřítel stačil za 

poměrně krátkou dobu znovu vybudovat opěrné body, vybavit je potřebnou 

výzbrojí a že provedl velmi důkladnou minovou bariéru. Tím docházelo ke 

značnému vyřazování našich tanků z bojové činnosti. Dále byly shledány 

velitelské chyby. Nebyla řádná součinnost mezi útočícími tanky a pěchotou. 

Zklamalo dělostřelectvo, protože nedokázalo zřídit náhradní pozorovatelnu 

po vyřazení původní pozorovatelny přímým zásahem. Velkou nevýhodou 

bylo opakování akce ve stejném prostoru.  

Od počátku listopadu 1944 zaujímala naše 1. rota 1. tankového praporu 

postupně nová bojová palební postavení. Předsunutý barák jsme měli pro 

pěchotu. Příští den 11. listopadu 1944 jsem byl na pozorovatelně a 

seznamoval se s novým terénem. Toto jsem potřeboval upřesnit jízdám na 

místa se styčným poručíkem K. Miličkou. Hrobové ticho bylo přerušeno 

silnou detonací a pak strašným výkřikem. Seběhli jsme se do předzahrádky, 

kde se v tratolišti krve svíjel stále při plném vědomí velitel 1. čety Ladislav 

Kuchař z Orlové. Jeho z posledních slov bylo: „Otmare, dej mi pistoli“. 

Láďa Kuchař to chytil naplno asi ze 2 metrů. Šlápl na šrapnelovou 

skákavou minu. Měl zpřerážené kosti obou končetin a bylo obdivuhodné, že 

tak dlouho vydržel a ještě byl schopen mluvit. Do nemocnice jej doprovázel 

Pepík Hebr. Láďa vykrvácel při převozu před St. Omér, kde jsme ho na 

polním hřbitově pohřbili.  

Poslední dalo by se říci největší bojová akce u Dunkerque byla v dubnu 

1945 na západní části pevnosti v prostorech 3. tankového praporu (1. tank. 

prapor přešel místo Angličanů k pobřeží k Mardicku, včetně cesty Loong 

Plage), který byl přeorganizován z předsunutého oddílu. Nepřítel po 

předcházející dělostřelecké přípravě provedl 10. dubna 1945 výpad a 

pronikl do postavení našich obléhajících jednotek. Tento výpad podnikl 

nepřítel ve třech směrech za podpory minometů a raketometů. První směr 
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vedl na objekty přádelny – továrny „Filature“ (byl to v pořadí třetí 

výpad Němců na stejném místě). 

Druhý směr byl na farmy Delabaore, Enfants Dekeisler, Vermersch a 

třetí směr byl řízen na farmu Codron Gaston. Nepřítel krajně využil 

momentu překvapení v našich řadách a podařilo se mu zmocnit mnohých 

našich opěrných postavení. Velení brigády do míst nepřítelova vlomu 

zasadilo okamžitě naše posilové jednotky a sice: 3 pěší roty motopraporu, 

tanky, části 2. praporu, části naší brigádní štábní roty a dělostřelectvo. 

Nepřítel nasadil do boje ty nejfantastičtější nacisty zabijáky, kteří kladli 

našim jednotkám zběsilý odpor a jen díky houževnatosti našich chlapců byl 

nepřítel až po urputných bojích dne 16. dubna 1945 definitivně odražen a 

ustoupil do výchozích pozic. O urputnosti bojů svědčí i skutečnost, že 

nepřítel ihned první den bojů ztratil 102 vojáků. Ztráty na naší straně byly 

také značné: 50 padlých a přes 100 raněných a nezvěstných. Toho dne bylo 

v jednu odpoledne vyhlášeno příměří v celém úseku kolem přístavu 

Dunkerque. Bylo využito pro dokončení dohody o výměně zajatců 

evakuování civilních osob z města a pro odvážení mrtvých a raněných 

z bojiště před továrnou. Rotný aspirant Brill si pamatoval a myslím až 

dodnes jak z pozorovatelny dělostřeleckého pluku viděl jezdit celý den 

nákladní auta, která odvážela mrtvé. Ti byli odpoledne pohřbení v městečku 

Bourbourg. Tím skončili, a to definitivně, pozemní boje o továrnu, která tak 

zůstala v německých rukou. Do konce války byla denně odstřelována 

našimi tanky a dělostřelectvem. To už ale nic nezměnilo na faktu, že 

továrna Filature do 10. dubna klíčové postavení naší obrany nám byla měsíc 

před koncem války vyrvána a Němci uhájena.  

 

NOVÝ ÚTOK NA FILATURE  

 

Po neúspěšném útoku 11. dubna 1945 na továrnu Filature za velení 

brigády rozhodlo posílit úsek dalšími jednotkami a pečlivě připravit nový 

útok. 

13. dubna 1945 se sešli na farmě COUDEVYLLE velitel 1. tankového 

praporu mjr. Řeřábek, velitel dělostřeleckého pluku mjr. Rajmon a velitel 

nově přišlého britského pěšího praporu 600 Gar. Ra. Na této poradě velitelé 

projednali podrobnosti a stanovili termín útoku na neděli 15. dubna. 

Současně upřesnili podrobnosti útoku předcházející akce. Týž večer 

zaútočily britské jednotky na farmy VANHERSECK, VIE DERAN a 

BERCHE, které do svítání přes malý odpor nepřítele obsadily a zajaly dva 

Němce.  
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V továrně se zatím nepřítel od 10. dubna velmi dobře opevnil. 

Vybudoval chráněné opevnění, které podporovalo dělostřelectvo posílené 

jednotkami z jiných úseků. Okolí továrny bylo silně zaminováno, cesty 

přeťaty příkopy a nástrahami. Část předpolí stačili Němci zavodnit. Početní 

stav posádky se odhadoval na 100 mužů a mohl být v krátké době posílen. 

Naše jednotky měly útočit na továrnu a její okolí v pěti směrech. Tento úkol 

byl svěřen kombinované rotě motopraporu složené po 60 mužích z 2. a 3. 

motoroty pod velením kpt. Vašici. Rota byla ještě doplněna četou pěchoty 

OKPUV, minometnou četou motopraporu a čtyřmi ženijními družstvy. 

Zálohu tvořila jedna rota 600 Gar. Regt. Ra. Útok byl rozdělen do dvou 

fází. V první se čety měly zmocnit za podpory tanků 2. roty 1. tankového 

praporu a Brigádní štábní roty okrajových částí továrny a ve druhé měly 

přímo útočit na střed továrny. Celou akci měly doplňovat menší akce a 

demonstrační útoky v jiných úsecích perimetru.  

 

MUŽ PROTI MUŽI 

 

V noci z 14. na 15. dubna vyslal velitel 2. roty 1. tankového praporu kpt. 

Heinrich-Hanák několik hlídek do předpolí, aby prozkoumaly cesty pro 

tankový útok. Ve dvě hodiny ráno mu velitelé hlídek hlásili, že použití 

tanků jako přímé podpory je nemožné. Cesty byly nesjízdné a zaminované, 

otevřený terén byl pro tanky moc měkký a navíc v některých částech byla 

cesta a její okolí zaplaveny. Bylo proto rozhodnuto, že tanky 2. roty 

podpoří, pokud to bude možné,útočící pěchotu jen v 1 fázi útoku.  

Ve čtyři hodiny se motorota přesunula do východiště k útoku a v pět tam 

také dorazily tanky. Na podporu útoku na továrnu začalo v celém úseku 

dělostřelectvo a tanky s odstřelováním nepřátelských postavení a 

protibaterijní činností. Demonstrační akce začala v pět čtyřicet. 

1. rota 1. tankového praporu provedla s úspěchem přepad farmy 

GRAND PREDEMBOURG. Četa pod velením poručíka Křížka bez 

vlastních ztrát farmu dobyla. Zajala dva Němce a čtyři zabila. 3. rota téhož 

praporu provedla demonstrační útok, když postoupila útokem o 540 m a za 

hodinu se stáhla zpět do svého postavení. Ve východním úseku tanky 2. 

tankového praporu vyjely do předpolí, kde přes hodinu intenzivně 

ostřelovaly nepřátelské cíle. Zde byla i první ztráta. Těsně před skončením 

palby zahynul nešťastnou náhodou četař Pdlesný. 

Hodina „H“ byla pro zahájení útoku stanovena na tři čtvrtě na šest 

v neděli ráno. Všechny jednotky včas za dělostřelecké palby vyrazily 

směrem k továrně. Čety dosáhly prvních cílů velmi brzy a zdálo se, že 
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továrna bude brzo dobyta. Asi ve čtvrt na sedm zahájil nepřítel silnou 

dělostřeleckou palbu a zarámoval jí celý prostor okolo továrny. Útočící 

jednotky utrpěly velké ztráty, ale přesto dosáhly cílových prostorů. Situace 

se stala brzy nejasnou a navíc bylo ztraceno spojení se všemi útočícími 

jednotkami. Němci se tvrdě bránili, a tak se útok změnil v boj muž proti 

muži. Stalo se to tím, že se jednotka rozdrobila do skupinek. Kolem půl 

sedmé večer bylo nařízeno zbytkům čet se stáhnout. Z celkového počtu 

útočících jednotek byla stažena necelá polovina. Z čety podpor. Vavruši se 

nevrátil nikdo. 

Jak vypadaly podrobnější akce jednotlivých čet? První četa – bojová 

skupina OKPÚV (oddíl kanónu proti útočné vazbě) útočila na baráky jižně 

od továrny, tzv. WAN WEST. Skupině velel popor. Černý a tvořili ji vojáci 

z 2. a 3. baterie OKPÚV. Četu v útoku podporovaly čtyři tanky štábní roty. 

V hodinu „H“ četa vyrazila a hladce dobyla postavení WAN WEST už 

v šest hodin. Nepřátelská posádka uprchla, jakmile se přiblížily tanky štábní 

roty, které útočily po silnici od farmy VERMESCH. Ve čtvrt na sedm, kdy 

nepřítel zahájil dělostřelecký přepad, utrpěli naši velké ztráty. Čtyři muži – 

desátník Čech, desátník Nerušil, voj. Kollar a vojín Kein byli zabiti, velitel 

čety podporučík Černý byl těžce a další čtyři vojáci lehce zranění.  

Zabit byl i velitel střídající francouzské čety, která měla převzít dobyté 

postavení. Po sedmé hodině, kdy byla dokončena výměna posádky, se četa 

postupně stáhla zpět do východiště k útoku na farmu GOETGHELUCK. 

Dělostřelecká palba trvala na tomto úseku do desíti hodin.  

Druhá četa, které velel podporučík Vavruša, útočila po jižním břehu 

kanálu Bourbourg a měla se zmocnit skupiny domů u továrny. Ve tři čtvrtě 

na šest četa vyrazila a brzy se zmocnila farmy STEREKERMON. Z ní už za 

světla vyběhla v rojnici směrem ke konečnému cíli. Dostala se však do 

těžké dělostřelecké polby a hodně mužů, mezi nimi i velitel čety, bylo 

zabito a zraněno. Zbytek se přesto dostal ke konečnému cíli. Ještě dřív než 

se četa stačila rozmístit a zajistit dobyté postavení, podnikli Němci čelní a 

boční protiútok, při kterém obranu rozvrátili a zbytek čety zajali. Celkem 

bylo během útoku z čety zabito 13 mužů, 16 raněno a 14 zajato, z nichž 

bylo asi 5 nezvěstných. Útoku se zúčastnilo 48 mužů, devětačtyřicátý byl 

vojín Hečko, radista, který si před útokem vymkl nohu. Všech 14 zajatých 

se na základě dohody o výměně zajatců vrátilo 18. dubna zpět k brigádě.  

Třetí četa, jejímž velitelem byl podporučík Kalvoda, se skládala stejně 

jako u 2. čety z vojáků 3. motoroty. Četa útočila podél severní strany kanálu 

Bourbourg a měla se zmocnit farmy STEEVENOO. Při zahájení útoku 

vyrazila a za slabé dělostřelecké palby dorazila k farmě. Nejdříve ale 
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musela projít minovým polem, kde zůstalo šest mužů. Potom vnikla 

četa do prvního domku, kde vojáci Smata a Mottl zajali dva Němce. Do 

dalších domků se už ale vniknout nepodařilo. Jednak byla před útokem četa 

upozorněna, že farma je silně zaminovaná a navíc některé zbylé domky 

obsazené nepřítelem byly silně opevněny a znemožňovaly činnost naší 

jednotky. Přesto se četa několikrát pokusila o dobytí zbývajících domků, ale 

byla vždy odražena.  

Desátník asp. Plitko se snažil dosáhnout zadního okraje domku 

obsazeného nepřítelem a byl zasažen ranou z kulometu. Chtěl se dostat 

zpět, ale byl zabit ranou z nepřátelské pušky do hlavy. Rotný Morávek byl 

během útoku na domky zasažen nepřátelským dělostřeleckým granátem, 

který ho rozpůlil. Vojín Štěrba byl zasažen ranou z nepřátelské pušky do 

hlavy a na místě mrtev. Velitel čety podporučík Kalvoda se vrátil zpět do 

východiště k útoku, aby provedl minovým polem radistu a minometčíka-

pozorovatele, ale pro těžkou dělostřeleckou palbu se mu nepodařilo vrátit 

zpátky na farmu STEEVENOO. Během odpoledne se pokusila četa 600 

Gar. Regt. Ra posílit naši jednotku, ale byla zničena dřív, než dorazila 

k farmě. Z této čety se vrátilo zpět pouze několik jednotlivců. Zbytek 

jednotky podpor. Kalvody zůstal v domku na farmě STEEVENOO pod 

velením desátníka Boháče až do večera, kdy se stáhla zpět do východiště. 

Celkem měla 3. četa 5 mrtvých a 9 raněných.  

Čtvrtá četa pod velením podporučíka Vymětala útočila na hlavní budovu 

továrny! V prvních okamžicích útoku byl těžce raněn velitel čety a radista. 

Jednotka ale postupovala vpřed i za cenu velkých ztrát. Prolomila 

nepřátelskou obranu a zároveň se spojila s pátou četou, která vedla útok ze 

severu na valy a továrnu. I pátá četa byla v té době bez velitelů. Velitel páté 

čety podpor. Kubina a jeho zástupce rtn. Machala byli zabiti hned na 

počátku útoku. Příslušníci obou čet, zkušení vojáci 2. motoroty, však 

bojovali v továrně dál a později je doplnila posila čety vojáků 600 Gar. 

Regt. Ra. Ztráty čtvrté a páté čety byly velké. 8 mužů padlo a 16 jich bylo 

zraněno. 

Do útoku se zapojila i čtyři ženijní družstva, která během útoku 

odstranila mnoho min různých druhů. Při nepřátelské dělostřelecké palbě 

i ona utrpěla ztráty. Ženisté rtn. Hanzlík, vojín Wawra byli zabiti a vojín 

Bacíček byl zraněn. 

Dělostřelecké a tankové jednotky, které svojí palbou podporovaly 

úročící jednotky a paralyzovaly některé nepřátelské dělostřelecké baterie, 

byly neustále ostřelovány německým dělostřelectvem. Pod touto palbou 

tankisté 2. roty 1. tankového praporu velmi dobře plnili své úkoly. Četař 
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Martiš, velitel vyprošťovacího tanku například musel vyprošťovat 

tank, který najel jedním pásem do kanálu a druhým zůstal na cestě. Cesta 

musela být uvolněná, a proto za prudké nepřátelské palby tank vytáhli a 

odtáhli do chráněného prostoru, kde ho opravili. Také zde byly ztráty. 

Velitel dalšího tanku, četař Stirheim, padl při řízení palby zasažen střepinou 

granátu. V dalším tanku, tentokrát pozorovacím, patřícímu čs. 

dělostřeleckému pluku, padl des. Boh. Vítámvás. Při náhodném otevření 

poklopu svého tanku byl zasažen střepinou do brady. Přes toto těžké 

zranění předal rádiové spojení s velitelstvím svob. Jaborovi. Teprve potom 

byl převezen do nemocnice, kde posléze svému zranění podlehl.  

Udržet rádiové spojení bylo velmi důležité, protože telefonní spojení 

bylo nepřátelskou dělostřeleckou palbou přerušeno. Telefonní spojení 

předního okraje s velitelstvím měl na starosti příslušník 2. baterie 

dělostřeleckého pluku B. Novák. On, dva další, Karel Cienciala a K. Baron, 

oba z Těšínska. Tito se vydali opravit spojení hned ráno, ale pro těžkou 

palbu byli nuceni se vrátit. Teprve před polednem, kdy palba ustála, se 

spojení navázat podařilo. 

Večer po ústupu našich jednotek zahájilo naše dělostřelectvo a tanky 

rušivou palbu na továrnu. Celkem měly československé jednotky tento den 

tyto ztráty – 36 padlých, 33 zraněných a 16 zajatých, z nichž bylo 6 

zraněných. Britské jednotky měly kolem 25 padlých, 16 raněných. Zajato 

bylo 28 Němců a mnohem větší počet byl zabit a zraněn. 

Následující noc z 15. na 16. dubna Němci zaútočili na most a dvě farmy 

jižně od továrny. Měli za úkol zničit přístupové cesty k továrně a tím 

zabránit našemu dalšímu případnému útoku. Německá rota farmy dobyla, 

ale v následující přestřelce a v prudké dělostřelecké palbě našich děl za 

velkých ztrát ustoupila.  

16. dubna v osm ráno bylo vyhlášeno příměří v celém úseku kolem 

přístavu Dunkerque. Bylo využito pro dokončení dohody o výměně zajatců, 

evakuování civilního obyvatelstva z města před továrnou. Rotný asp. Brill 

dodnes si určitě pamatuje, jak z pozorovatelny dělostřeleckého pluku viděl 

jezdit celý den nákladní auta, která odvážela mrtvé. Ti byli odpoledne 

pohřbení v městečku Bourbourg.  

Tím definitivně skončily pozemní boje o továrnu FILATURE, která tak 

zůstala v německých rukou. Do konce války byla denně ostřelována našimi 

tanky a dělostřelectvem. To už nic nezměnilo na faktu, že továrna 

FILATURE, do 10. dubna klíčové postavení naší obrany, nám byla měsíc 

před koncem války vyrvána a Němci uhájena.  
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Zaplatili však za ni krvavou daň. Odhadem jejich ztráty činily od 9. 

dubna do 16. dubna 300 mrtvých a stejný počet raněných. Ale také naše 

ztráty byly bolestné. Za stejné období padlo 49 Čechoslováků, 69 jich bylo 

raněno a 18 zajato (z nich bylo 6 zraněno). 

Ve francouzských jednotkách padlo asi 50 vojáků a v britských 30 

vojáků. Větší počet Francouzů byl zajat. 

Poslední akci, kterou naše čsl. obrněná brigáda učinila, že si pozvala 

z Velké Británie 100 bombardovacích letounů Lebaratorů a ti svrhli na 

Dunkerque několik tun bomb.  

Následovala rádiová výzva velícímu veliteli pevnosti Dunkerque 

viceadmirálu Frisiusovi, aby se vzdal, ale nestalo se tak.  

9. května konečně přišel čas na viceadmirála Frisiuse, velitele pevnosti, 

že podepsal bezpodmínečnou kapitulace na velitelství I. Československé 

samostatné obrněné brigády ve Vorhmout před velitel. Brigády brig. gen. 

Aloisem Liškou, stalo se tak ve čtvrt na deset. Naši zajatí kamarádi se tak 

vrátili zpět ke své jednotce. Tímto skončili boje u Dunkerque ve Francii. 

Jelikož jsem z území Těšínska, je nutno připomenout, že právě z tohoto 

území padlo nejvíc našich vojáků. Uvádím je tak, jak padli a v jaké akci. 

 

SEZNAM PADLÝCH VOJÁKŮ Z TĚŠÍNSKA 
 

BEDNÁREK ZDENEK – vojín nar. 23. 9. P. Suchá, tankista, padl 5. 11. 1944 

v bojové akci, pohřben 6. 11. 1944 na angl. voj. hřbitově v Adinkerke – Belgie. 

BOLEK STANISLAV – voj. 14. 4. 1925 Hradiště, OKPÚV tankista 

padl 19. 1. 1945 v Bourbourg. Exhumován a převezen na čs. voj. hřbitov 

v La Targette u Arrasu, Fr. 

BRODA EMIL- voj. 3. 1. 1923 Č. Těšín, tankista, zemřel na zranění 

12. 4. 1945, pohřben na voj. angl. hřbitově v St. Omer – Brniyeres, Francie. 

BRONCLÍK ADOLF – praporčík 20. 8. 1914 Č. Těšín, tankista, padl 

v bojové akci 10. 4. 1945 a pohřben 11. 4. 1945 v Bourbourg, a pak v La 

Targette, Francie. 

CIELEPA EMIL – voj. 7. 4. 1924 v Pol. Lutyně, tankista, padl  

15. 4. 1945 v boji. Pohřben 16. 4. 1945 v La Targette u Arrasu, Francie. 

ČERNÍK JAROSLAV – voj. 16. 1. 1912 Hor. Bludovice, padl  

15. 4. 1945 v boji, pohřben v La Targette u Arrasu 16. 4. 1945, Francie. 

ČOLKO PAVEL – četař, 23. 11. 1915 Tyra, pakl v bojové akci  

5. 11. 1944, pohřben na angl. voj. hřbitově Adinkerke u De Panne, Belgie. 
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DUBIL JOSEF – voj. 20. 1. 1910 Rychvald, padl 5. 11. 1944 

v bojové akci, pohřben 7. 11. 1944 na voj. angl. hřbitově v Adinkerke u La 

Panne, Belgie. 

DUBNICKÝ JOSEF – voj. 10. 2. 1322 Hor. Suchá, zemřel na zranění 

16. 4. 1945, pohřben 17. 4. 1945 na angl. voj. hřbitově v St. Omer – 

Brniyeres, Francie. 

HAVLÍK OLDŘICH – voj. 19. 11. 1923 Dol. Suchá, padl 15. 4. 1945 

v bojové akci u továrny Filature. Tělesné pozůstatky nebyly nalezeny. 

HERMAN BEDŘICH – voj. 31. 7. 1924 Orlová, padl 16. 4. 1945 

v bojové akci, pohřben 16. 4. 1945 v La Targette u Arrasu, Francie. 

HRUBÝ JAROSLAV- voj. 10. 6. 1926 Orlová, tankista, padl 11. 4. 

1945 v bojové akci, pohřben 12. 4. 1945 v La Targette u Arrasu, Francie. 

KLOZA EDUARD – voj. 8. 9. 1925 Darkov, tankista, padl 15. 4. 1945 

v boji u továrny Filature, tělesné pozůstatky nebyly nalezeny. 

KUCHAŘ LADISLAV – rotmistr 27. 5. 1916 Poruba u Or., zemřel na 

zranění v boji 11. 11. 1944 jako tankista, pohřben 12. 11. 1944 v St. Omer – 

Brniyeres na ang. hřbitově, Francie.  

MACOŠEK ALOIS – voj. 16. 1. 1923 Konská u Třince, padl 11. 4. 

1945 v bojové akci u továrny Filature. Pohřben 12. 4. 1945 v Bourbourg, 

pak v La Targette u Aeasu, Francie. 

MALYJUREK FRANTIŠEK - voj. 2. 11. 1924 v PR. přisl. Hrčava, 

padl 20. 1. 1945 v poli. Pohřben 21. 1. 1945 na hřbitově v De Panne, 

Belgie.  

MATLOCH EVŽEN – voj. 7. 5. 1924 Stonava, padl 11. 4. 1945 

v bojové akci, pohřben 16. 4. 1945 v Bourbourg, pak v La Targette u 

Arrasu, Francie. 

MELCKO PEPE - voj. 20. 1. 1925 Orlová, padl 1. 2. 1945 v poli, 

pohřben 2. 2. 1945 na hřbitově v De Panne, Belgie. 

MESIOL JOSEF – voj. 31. 1. 1922 v Něm. Lutyni, padl 15. 4. 1945 

v bojové akci u továrny Filature. Pozůstatky nebyly nalezeny. 

OLŠAR JAROSLAV – voj. 10. 4. 1925 Lazy, padl 6. 1. 1945 v poli, 

pohřben 6. 1. 1945 na hřbitově v De Panne, Belgie. T-1596 

PŠČOLKA KAREL – voj. 25. 1. 1926 Oldřichovice, padl 9. 3. 1945 

v poli, pohřben 11. 3. 1945 v Bourbourg, pak v La Targette u Arrasu, 

Francie.T-3741 

SKÁLA FERDINAND – voj. 22. 7. 1922 Dakov, padl v bojové akci, 

pohřben 7. 11. 1945 v Bourbourg, pak v La Targette u Arrasu, Francie. 

Později na angl. voj. hřbitově v Adinderke u De Panne, Belgie.T-1683 
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SKUPNÍK KAREL – voj. 19. 6. 1925 Něm Lutyně, zemřel na 

zranění z bojové akce 9. 3. 1945. Pohřben 10. 3. 1945 v St. Omer – 

Brniyeres na angl. hřbitově, Francie. T-1798 

SMUŽ JAN – voj. 28. 2. 1913 Louky, padl 20. 10. 1940 v poli, pohřben 

21. 10. 1944 v Bourbourg, pak v La Targette u Arrasu, Francie. T-1479 

STRYJA JOSEF – voj. 13. 2. 1925 Hrádek, padl 15. 4. 1945 v bojové 

akci, pohřben 16. 4. 1945 v Bourbourg, pak v La Targette u Arrasu, 

Francie. T-1803 

ŠAJTER JAROSLAV – voj. 6. 3. 1923 Petřvald, pdl 11. 4. 1945 

v bojové akci u továrny Filature, tělesné pozůstatky nebyly nalezeny.T-

2843 

ŠKANDERA JOSEF – voj. Hor. Lomná, padl 11. 4. 1945 v bojové 

akci, pohřben 16. 4. 1945 v Bourbourg, pak v La Targette u Arrasu, 

Francie.T-2843 

ŠTĚRBA ADOLF – voj. 17. 4. 1924 Horní Soběšovice, padl 15. 4. 

1945 v bojové akci, pohřben 16. 4. 1945 v Bourbourg, pak v La Targette u 

Arrasu, Francie. T-3624 

VÁCLAVČÍK HILRARIUS – voj. 29. 5. 1920 Stonava, padl v bojové 

akci, pohřben v Bourbourg, pak La Targette u Arrasu, Francie. T-2048 

VANĚK JINDŘICH – voj. 30. 8. 1920 Staré Město, okr. Karviná, padl 

28. 10. 1944 na voj. hřbitově – odděel. V Cassel, Francie.T-1610 

VOJNAR ANTONÍN – voj. 4. 9. 1912 Vendryně, padl 3. 3. 1945 

v poli, pohřben v Bourbourg, pak v La Targette u Arrasu, Francie. T-1441 

WOWRA EMIL – voj. 3. 1. 1924 Karviná, padl 15. 4. 1945 v bojové 

akci, pohřben v Bourbourg, pak v La Targette u Arrasu, Francie. T-2225 

 

Zpracováno dle seznamu pořízeného v roce 1947  

mjr. Františkem Váničkem. 
  

Celkem za obléhání Dunkerque padlo 13 důstojníků, 16 rotmistrů, 13 

aspirantů, 49 poddůstojníků a 108 vojínů. Z toho z Těšínska 1 rotmistr, 2 

poddůstojníci a 29 vojínů.  

Do vlasti se Čs. sam. obrněná brigáda vrátila v počtu 5 676 osob. Nutno 

po zásluze zhodnotit činnost brigády v podmínkách, jaké Dunkerque měla. 

S ohledem na velikou početní převahu nepřítele a nemožnost bombardování 

přístavu byla její činnost dobrá a úkolu, který dostala, se výtečně zhostila 

k plné spokojenosti velení 21. britské skupiny armád. Svým bojovým 

vystoupením se rozhodně také zasloužila o dobré jméno československých 

vojenských jednotek ve druhé světové válce.  
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NÁVRAT DO VLASTI 
 

Do vlasti jsme se vraceli po vlastní ose. Od Dunkerque až do Plzně 

následovala tato trasa. Nejdříve jak k tomu rozloučení ve Worhmutu došlo. 

Dne 10. května celá rota balí svá zavazadla a připravuje vozidla na cestu 

domů do ČSR. Odpoledne je rozloučení s francouzskými občany 

Worhmutu.  

11. května 1945 je večírek na rozloučení v bývalém vojenském prostoru. 

12. května v pět ráno hraje hudba Čs. MP. v sedm hodin stojí připravená 

kolona motorových vozidel k přesunu po vlastní ose. V sedm třicet za 

veselého jásotu občanů a francouzské hudby velí mjr. František Vaníček, 

velitel roty, nasednout – spustit motory a udává směr rukou – vpřed! 

Kolona brigádní štábní roty se dala do pohybu. Trasa jízdy vytyčená Čs. 

MP směr – Lille, La Cappelle, zde překračujeme hranici do Lucemburska. 

Lucembursko je krásný kraj a ještě hezčí je samostatné město Lucemburk. 

Pokračujeme dál a opět projíždíme hranici Lucemburska, ale pro změnu do 

Německa. Nový směr Trier – Mainz – Darmstadt – Wurzburg – Domažlice.  
Československou hranici jsme projeli ve tři hodiny odpoledne. Slavnostní brána 

s říznou dechovkou a děvčaty v chodských krojích nás uvítala. Hesla na slavnostní 

bráně „Ať žije naše armáda ze západu“. Obklopovala nás děvčata s kyticemi šeříků 

a líbala nás. Do Plzně jsme dorazili navečer. Byli jsme ubytováni v kasárnách US 

army. 

 Po příjezdu do Hradešic a Nálžovských hor byla rota rozdělena, a to: 

řidiči velitelství brigády na zámku v Nalžovských horách (tehdy Stříbrné 

hory), ostatní byli ubytováni ve škole v Hradešicích. 

Dne 30. května 1945 se I. Čsl. samostatná brigáda ze západu představila 

vojenskou přehlídkou v Praze. Byla to nejmodernější vojenská technika té 

doby, co Pražané viděli. 

31. května 1945 jsme seřadili na Bílé hoře tanky, obrněné vozy 

(skautkary), děla polní protiletecká, houfnice a různá motorizovaná vozidla 

včetně mostních tanků. Od Bílé hory se dala kolona do pochodu směr 

Staroměstské náměstí, Národní třídou, most Čs. legií a do Plzně.  

Praha jásala a provolávala hesla „Ať žije západní armáda“ nebo „Vítáme 

Vás, hoši od Dunkerque“ atd. Občané tohoto města byli všude tam, kde byl 

nějaké volný prostor. Stáli na střechách domů, na Národním divadle a 

pozdravovali nás, každý nás chtěl vidět. Vyvěšené prapory naše, USA, 

Britské i Sovětské. Já sám jsem byl u vytržení, neboť jsem poprvé v Praze a 

ještě za takové slávy, jásotu a pozdravů. Byly to nezapomenutelné dojmy a 
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vzpomínky. To nejde popsat, to se musí prožít. Po vojenské přehlídce 

v Praze jsme postupně dostávali první dovolenou domů.  

 

 

PRVNÍ DOVOLENÁ DOMŮ 
 

Dne 29. června 1945 jsme dostali 1. dovolenou a já odjel domů přes 

rozbitý kraj. Jel jsem přes Plzeň, Prahu, Českou Třebovou, Přerov, Mor. 

Ostravu do Prostřední Suché (dnes Havířov – Pr. Suchá). Doma jsem byl ve 

čtvrt na tři odpoledne a překvapil jsem jak rodiče, tak i sourozence. Bylo 

povídání až pozdě do noci. Celou anabázi jsem jim vyprávěl. To už je 30. 

června.  

1. července ráno jsme se sešli všichni, rodiče, Emilie a otec Karel, sestra 

Inka, jak jsme jí říkali (Alžběta), Jaroslav, 11 let, má právě prázdniny a 

malý Karel, 4 roky, ten zalezl pod stůl a vzhlížel na mne. Otci jsem přivezl 

3 000 anglických cigaret (Wudbainky), bochník domácího upečeného 

chleba od pí. Anny Holé (hospodyně na zámku v Nálžovských horách). 

Opět jsem vyprávěl další zážitky a příhody za ty 3 roky, co jsem odešel 

z domova. 

Sestra Inka se mne ptala, kde je Láďa Vicenec. Ti si dopisovali, ještě 

když jsme sloužili u Wehrmachtu v Horbu An Nekar i z Afriky.  

Řekl jsem jí bohužel, Láďa je v zajateckém táboře v USA. Měl jsem 

možnost jej vyvést ze zajetí, když jsem jako Pioner Corps britské 8. armády 

zajížděl s proviantem do zajateckých táborů, nabídnul jsem mu, že jej 

z tábora vyvezu. Odpověděl, já už nikde bojovat nejdu, jsem rád, že jsem 

z toho pekla venku. A Amerika je mnohem dál než Anglie. Pak už jsme se 

neviděli. To byla odpověď mé sestře Ince na Láďu.  

2. července jedeme do ostravského divadla, já, maminka a sestra Inka. 

3. července odpoledne jdeme na návštěvu ke strýčkovi Nedělovi představit 

se o mé dovolené. Zde se setkávám s mou ctitelkou Olgou Valovou. Tuto 

jsem pak doprovázel domů a zároveň se pozdravil s jejím tatínkem Karlem 

Valou a maminkou Žofií. A ty jsem hned požádal, zda bychom mohli 

s Olgou zajít občas do kina, což souhlasili.  

5. července odjíždím v 8.05 ráno zpět ke své jednotce do Stříbrných hor. 

12. července jsem přidělen k novému náčelníku brigády. 13. července 

přijeli za mnou na návštěvu maminka, sestra Inka a sestřenice Libuška 

Bendová. Ukázal jsem jim tento šumavský kraj a 19. července odjely zpět 

domů.  
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Dne 31. července odjíždím opět na druhou dovolenou opět do 

Prostřední Suché. Bylo to již druhé setkání s rodiči a sourozenci, ale malý 

Karel již nezalezl pod stůl.  

Dne 6. srpna 1945 byla shozena atomová bomba na město Hirošimu 

v Japonsku. Bylo zabito celkem 80 000 obyvatel. Na následky ozáření 

zemřelo 220 000 občanů.  

Druhá atomová bomba byla shozena na město Nagasaki opět 

v Japonsku. Tam přišlo o život na 75 000 obyvatel. 

Dne 19. října jsme se rozloučili se stříbrnými horami a odjeli do 

Moravské Třebové. Jeli jsme já, Běleš Jan a Karel Valach. Přespali jsme 

v Praze v Dejvicích na válečné škole. Ráno 20. října pokračujeme cestou do 

Moravské Třebové, kde jsme dorazili již za tmy. Zde v Třebové se tvoří 

nová tanková divize. 

26. října mě navštívila Inka s Jaroslavem. Nocovali v hotelu Slávia a 

odpoledne pak odjeli zpět domů. 

27. října odjíždím do vojenské nemocnice v Olomouci na Hradisko. Asi 

pokus o malárii.  

Dne 21. prosince dostávám třetí existenční dovolenou. To abych si mohl 

zajistit nějaké zaměstnání. Jsem opět v rodné obci.  

31. prosince 1945 jdu poprvé oficiálně s Olgou, maminkou a Inkou na 

silvestrovský večírek. Ale dne 3. ledna opět odjíždím zpět ke své jednotce.  

9. ledna 1946 jsem předal erární věci a jsem povýšen do hodnosti 

desátníka v záloze. Dne 10. ledna 1946 jsem propuštěn z vojenské služby 

do poměru činné služby (mimo činnou službu). Jedu do civilu. Samozřejmě 

nejedu sám. Odjíždí také Karel Valach, Jano Běleš, František Přívara a 

další. 

Dne 25. února 1946 jsem přijat k ČSD jako úředník traťové stavební 

správy Frivaldov, traťmistrovský okresek Kolštejn (nyní Branná) u 

traťmistra Františka Machala.  

V Branné (dříve Kolštejn) jsem se zapojil jako člen Československé 

strany národně socialistické v místním národním výboru. Zavedl jsem kino. 

Obnovil jsem Sbor dobrovolných hasičů a začal jeho výcvik. Vstoupil jsem 

také do Sokola a začal cvičit. Později jsem cvičil dorost. 15. února jsem 

zařídil u ředitele měšťanské školy učitele Sovy, aby bratr Jaroslav mohl jet 

na zotavenou z ČSČK do Švýcarska Wintherturu. Dne 30. března Jaroslav 

odjíždí do Švýcarska a já ho doprovázel na nádraží do Orlové.  

24. února odjíždíme s Inkou do Kolštejna, která mi tam bude vařit. 

Později si tam našla také zaměstnání v mlékárně a též později v prodejně 
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smíšeného zboží. Tam jsme oslavili ještě nový rok 1947. Po novém 

roce odjela domů, kde už zůstala a připravovala se na svou svatbu.  

Laďa Vicenec se vrátil koncem roku 1946 ze zajateckého tábora v USA.  

3. května 1947 se má sestra Inka vdává a bere si mého kamaráda z války 

Laďu Vicenece. Já a Olga jsme byli za družbu.  

Dne 27. září 1947 máme svatbu. Mou manželkou se stává moje ctitelka 

Olga Valová. Obřad se koná v kostele Sv. Markéty (řím-kat) v jedwnáct 

hodin. Starostou je z mé strany Inka a Laďa Vicenecovi. Z Oluščiné strany 

Marika a Alois Valovi. Družičky větší – Tonka Heczková, Zdenka 

Kotulová a malé – Heda Badurová, Vlasta Valová. Hodovalo se tři dny. 

Počasí bylo zatažené, ale nepršelo. Sezdával nás farář Emil Peter. 

Svatebčanů bylo kolem třiceti. Na harmoniku hrál pan Winsch ze Suché. 

Dne 4. října jsme odjeli už jako manželé do mého působiště Kolštejna. 

Tatínek Olgy nám pomohl odvézt na trakaři některé věci na nádraží na 

Šumbark. Vyjeli jsme brzy ráno vlakem a v Kolštejně jsme byli před šestou 

v podvečer. 

Poprvé jako manželé jsme přijeli k rodičům Olgy do Bludovic 

24. prosince v poledních hodinách.  

 

ODMĚNOU BYLO VĚZENÍ 
 

Na Kolštejně byla opravdu idyla jak po stránce společenské, tak po 

stránce bydlení. Měl jsem svůj domek. Uprostřed jesenických hor je čistý 

vzduch. Kolštejn, to bylo městečko jako miniaturní Karlovy Vary. Až přišel 

ten nešťastný 25. únor 1948. Náhle se společnost rozdělila na komunisty a 

reakcionáře. Tak, jak to komunisté pojmenovali. 

Dne 29. února 1948 už jsem byl pozván na tzv. Místní akční výbor (ten 

byl v rukou samotných komunistů) a tam mi bylo sděleno. „PONĚVADŽ 

JSTE PROJEVIL NEDŮVĚRU LIDU jste propuštěn a zbaven funkce 

v místním národním výboru (MMV) jste zbaven jako velitel dobrovolných 

hasičů a vedení kina. Kino za vás převezme s. Mazourek a dekret na barák 

odevzdáte na MMV“. 

Dne 7. března zasedá naše Národně socialistická strana a předseda MAV 

J. Kovář sedící u předsedy br. Jana Bise navrhuje, abychom rozpustili naši 

stranu. Předseda učitel, vlastně řídící, ZŠ podal návrh na rozpuštění a dává 

hlasovat. Já a sestra Pařízková Božena hlasujeme proti. Řekl jsem, byl jsem 

v září 1947 na sjezdu 70 let trvání strany Národně socialistické a nebude mi 

tu diktovat SNbák, abychom stranu rozpustili. Když jste pro rozpuštění 

strany, hlasujte si, jak chcete, ale já žádám, aby v zápise z této schůze bylo 
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uvedeno a zapsáno, že jsem proti rozpuštění Národně socialistické 

strany. Předseda MVA Kovář dupal ve svých SNbáckých holínkách jako 

pominutý. 

Řval po mně, že jsem nejmladší a že mám poslouchat starší a zkušenější. 

Trval jsem na svém a též tak bylo. Všichni kromě Pařízkové hlasovali pro 

skončení činnosti. Za Národně socialistickou stranu byli přítomni: já, J. Bis, 

J. Pařízek (SNB) J. Podhorný (SNB), B. Malík (přednosta žel. st.) J. 

Navrátil (výpravčí vlaku), ses. B. L. Pařízková, M. Podhorná, J. Polesný, 

Novák a další. 

Druhého dne se dovídám od komunisty pošťáky Tondy Weinlicha, že 

SNB Podhorný a Pařízek podepsali ještě včera večer přihlášku do KSČ 

(Komunistická strana československá). 

5. dubna jsem obdržel na popud MAV v Kolštejně výpověď od ČSD a 

na mé místo nastoupil pak p. Hájek. Nedalo se v této věci absolutně nic 

dělat. Intervenoval sám traťmistr, ale bezpředmětné. Na ředitelství drah 

v Olomouci se mnou vůbec nejednali.  

Zajel jsem do Prahy na Ministerstvo obrany – kancelář legií a sdělil 

jsem jim o co jde. Byl tam plukovník, jméno jsem neznal. Po vysvětlení 

celé záležitosti volal přímo FNO (Fond národní obnovy) skrze dekretu na 

domek. Dokonce plukovník řval na referenta FNO. Po rozhovoru jsem byl 

vyzván, abych se zítra dostavil na FNO a že dekret na domek mi bude 

vrácen. Tak, a je to, řekl jsem si, ale z Kolštejna neodjedu. 

Dne 13. května 1948 jsem si zajel za tajemníkem ROH OV do 

Šumperku k Jurenčákovi, a ten mi pak zařídil, že jsem byl dnem 13. května 

1948 v Úředním listě ČSD čís. 18/48 ponechán na svém místě a propuštění 

bylo zrušené. 

Dnem 29. srpna 1951 jsem navržen Oblastním ředitelstvím drah 

v Olomouci čís. Spisu 3441/538 – 51 – 442, ze dne 27. 7. 1951 převeden do 

výroby na základě usnesení vlády 77 000 zaměstnanců převést do výroby. 

Po neúspěšných jednáních v podnicích jako Uničovské strojírny, 

Jindřichovské papírny, Lenas Hanušovice a písemné jednání s továrnou 

v Loktech u Kar. Varů, výroba porcelánu, byt nebyl. 

Nakonec se mi podařilo přesvědčit mladého komunistu na Úřadu práce 

v Hanušovicích, že jsem zůstal na údržbě dráhy v Kolštejně.  

U dráhy byly pak v r. 1952 nábory do kurzu vozíčkářů (rozvoz materiálu 

na trať). Do kurzu úpravčích tratí. Nikde jsem nebyl pojat. To už jsem měl 

toho akorát dost a plné zuby. Tak jsem provokativně podal žádost o přijetí 

k VBŽ (Veřejná železniční bezpečnost). Vůbec mi neodpověděli. Bylo to 

v r. 1952. 
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JEŠTĚ ZPÁTKY DO ROKU 1946  

 
Musím se vrátit ještě k lednu 1946. Po návratu z armády jsme byli skoro 

všichni předvoláváni k Okresní trestní komisi, a to proto, že jsme byli 

v německé armádě. 

Naši rodičové za německé okupace byli donuceni pod nátlakem 

místních německých úředníků převzít tzv. „VOLKLIST Nr. 3“, tím jsme se 

stávali národnostními Němci. 

Už jsem pracoval u ČSD v Kolštejně a dostal jsem obsílku k trestní 

komisi do Fryštátu (dnes Karviná-Fryštát) čís. j. 3258/46 ze dne 7. 11. 1946 

a číslo trestního oznámení III/9-224 ze dne 21. 5. 1946 ve věci trestní podle 

dekretu prezidenta republiky č. 138/45 Sb. podle § 1. odst. 1, ze dne 27. 10. 

1945 k projednání proti národní cti.  

To byl vrchol všeho. Já a obviněn z protinárodní cti, který bojoval skoro 

2 roky v zahraniční armádě. Účastník všech bojů u Dunkerque ve Francii. 

Dne 7. listopadu jsem se dostavil k této Okresní trestní komisi, kde mi 

bylo dáváno za vinu, že prý jsem pracoval na úkor Čechů na šachtě na 

dobré práci. Tak zněla obžaloba, jak mi bylo sděleno a okázáno podpisy na 

protokolech. Byl tam podepsán p. K. Latocha (za Německa chodil, aby 

občané přispívali na vojáky wehrmachtu). Pan Vitala R. (pracoval jako 

vedoucí v prádelně na šachtě Goring schacht – dnes Dukla) chodil po dvoře 

a hajloval. Při jedné příležitosti jsem řekl, proč nezdraví „Gluck auf“, 

odpověď zněla, já jdu s Němci. Jeho manželka byla rovněž podepsaná na 

protokolech vůči mně. Musím podotknout, že jsem pracoval na výklopníku 

kamene na haldě. Přitom jsem měl Volklistu a nežádal jsem lepší práci. Při 

nahlédnutí do těchto protokolů mi vařila krev v žilách. Na dotaz, co já na to 

jsem odpověděl, nevím, za co mě obviňujete, ale já pracoval na 

výklopnících kamene na haldě. To byla asi ta nejlepší práce na úkor Čechů? 

Pan K. Duda byl Čech, a ten může dokázat, jakou práci jsem dělal a za 

jakou byl placen. Nechtěli přizvat tohoto svědka. Duda K. byl nadvozný a 

psal směny.  

Nakonec jsem se vzepřel a položil jsem otázku této komisi. Prosím Vás, 

pánové, co jste dělali Vy za německé okupace? Podívali se jeden na 

druhého a řekli, no pracovali, a já na to, kde a pro koho? Chvíli ticho a pak 

odpověď, no, museli jsme pracovat, no, pro Německo! Tak jste větší zrádci 

a kolaboranti, než chcete udělat ze mě. 

Chvíli opět klid. Načež komise povstala a vyřkla tento rozsudek: Trestní 

komise nalézací okresního výboru ve Fryštátě uznala dne 7. 11. 1946 na 

základě provedeného řízení takto právem: 
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Trestní řízení pro provinění proti národní cti podle § 1 odst. 1 

dekretu prezidenta republiky ze dne 27. října 1945 č. 138 Sb, proti Otmaru 

Malířovi povoláním zaměstnanec ČSD, bytem v Kolštejně č. 105 „SE 

ZASTAVUJE“. 

Odůvodnění: konaným šetřením, výslechem svědků, že urážel přísluš-

níky českého národa nebylo prokázáno, a i kdyby se tak stalo, čin svůj 

napravil tím, že sloužil po 2 roky v Československé zahraniční armádě. 

Bylo mi nabídnuto, abych podal žalobu na křivé obvinění. Odpověděl 

jsem: Pán Bůh to vše vidí a ten je potrestá. Dohra: Vitalovi utrhlo ruku u 

madlování, Latocha přišel o prsty pravé ruky a pí. Vitalová se oběsila. Tak 

to dopadlo. 

 

ROZHODNUTÍ DO PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE 
 

Ne, takhle už to dál nejde, řekl jsem si. Na každém kroku jsem slyšel, ty 

reakcionáři, západní kapitalisto, válečný štváči, a tak podobně. Pevně jsem 

věřil, že změna režimu musí přijít. Takhle se nedá žít. Nebudu celý svůj 

život pracovat u toho krumpáče a lopaty. Navíc za tak malý plat. Olga byla 

již z domova na polní práci, tak pracovala u Státních statků v rostlinné 

výrobě. Práce ji bavila. Já kromě slabého platu od ČSD jsem ještě vedl 

kino, a tak jsem měl nějakou korunu z kina. 

Uvažoval jsem, že tento nedemokratický režim a diktatura proletariátu 

nemůže splnit lepší společenský život. Dobře se mají jen příslušníci KSČ, a 

kdo nejde s nimi, je proti nim. To bylo jejich heslo. Od roku 1948 jak přišli 

bolševici k moci, se jen popravuje, vězní slušní lidé. Už byla popravena dr. 

Milada Horáková za Nár. socialisty 27. 6. 1950, pět minut po půl šesté na 

Pankráci. Začínají popravovat i důstojníky Čsl. armády. Tak byl mezi 

jinými popraven Křivka Petr, major záp. armády 21. 6. 1951, generál 

Heliodor Pika 21. 6. 1949 popraven na Borech, Rabotka Josef popraven 12. 

11. 1952 na Pankráci, kapitán Sabela Karel popraven 18. 7. 1949 na 

Pankráci. Sok-Sieger Vilém pplk. popraven 18. 7. 1949 na Pankráci, major 

Šatana Klaudius popraven 7. 10. 1950 na Pankráci, Buchal Jan strážmistr 

SNB popraven 27. 6. 1950 hodin na Pankráci a další a další stateční, kteří 

nezkřivili svou páteř a zachovali si svou čest. 

Proto jsem se rozhodl, že musím zorganizovat protikomunistickou 

bojovou skupinu. Prověřoval jsem si své přátele. Tak jsem jednal s br. 

Josefem Čulíkem, koňským řezníkem z Branné. Ladislavem Klusákem, 

ředitelem pojišťovny, Markétou Indrovou, úřednicí z Jindřichovských 

papíren, Jendou Seluckým, nájemníkem jinak účetní školy SNB 
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v Jeseníkách. Mým bráchou Jaroslavem, švagrem Karlem Kotulou, 

Eduardem Bohmem, zaměstnancem ČSD, Janem Jodasem, lesníkem 

v Branné. Také polesným Janem Novákem a dalšími. 

Všichni jmenovaní byli Národní socialisté, až na Jendu Saluckého, ten 

byl lidovec a velice věřící člověk. Po jejich prověření 

jsem je sezval k řezníkovi Josefu Čulíkovi, který byl o schůzce informován 

a souhlasil s účastí. 

Před Vánocemi roku 1952 jsme se sešli, abychom pohovořili o situaci 

v naší republice. Nadnesl jsem návrh, že bychom se měli nějak připravit, 

kdyby k něčemu došlo. Všem došlo, kam mířím.  

Co a jak navrhuješ, Otmare? Navrhl jsem zorganizovat ilegální 

Národně-socialistickou stranu. Poněvadž v republice pracuje protektorátní 

strana Česká socialistická pod vedením Šlechty. Všichni jsme se na tomto 

návrhu jednomyslně shodli. Dohodnuto, že se sejdeme 7. března 1953 opět 

u Čulíka. To je hospodářství v údolí a v horách. Není to tak nápadné. 

7. března 1953 jsme se opět všichni dostavili. Jednak je výročí 

narozenin T. G. Masaryka a jednak musíme zvolit ilegální výbor ČSNSS.  

Byl jsem zvolen předsedou ČSNSS, jednatelem Ladislav Klusák, 

pokladníci Markéta Indrová a místopředseda Josef Čulík. Ostatní byli jako 

členové strany bez zařazení do funkce. 

Navrhl jsem odeslání dopisu v německé řeči do Švýcarska do 

Winterthuru, kde jsem měl adresu známých. Dopis připraví br. L. Kusák 

s Čulíkem, umí dobře německy. Já to přepíši na stroji a odešleme přes 

zásilku ve vagóně papíru do Švýcarska a o to se postará sestra Markéta. 

Všichni souhlasili.  

Dne 10. dubna se podařilo sestře Markétě dopis přepašovat do zásilky 

v balíku do vagónu, která jest proclen již v samotné papírně v Jindřichově 

na Moravě. Dopadlo to dobře. Budeme čekat na odpověď v rádiu Svobodná 

Evropa, kde měl být dle šifer převzetí dopisu potvrzen. 

Ubíhaly dny a přišla měnová reforma. Pohroma na pracující dělníky. 

Měna peněz se konala 1. června 1953, a to za 5 Kčs 1 Kčs nové měny. A na 

osobu nejvíce 300 Kčs k výměně. Občané rozhořčeně protestovali, ale nic 

nepomohlo. V Plzni vyšli dělníci Škodovky do ulic, ale pohraničníci a 

SNbáci stříleli na výstrahu.  

Svobodná Evropa vypouští balóny nad ČSR a dává na vědomí o situaci 

v naší ČSR. Naše informační prostředky mlčí.  

Také já jsem dostal výplatu 10. 11. 1953 v nové měně, a to bylo jen 285 

Kčs.  
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 Balóny ze Svobodné Evropy poprvé vypuštěné 13. července 1953 

zaplavily celou naši republiku. Já sám jsem měl mnoho čísel těchto letáků. 

Z letáků jsme také čerpali zprávy do našeho ilegálního tisku 

„ZPRAVODAJ NOVÉ ČESKOSLOVENSKO“, o kterém bude v další části 

psáno.  

Dne 24. listopadu 1953 se scházíme u br. L. Kusáka na chatě, dostavili 

se všichni, tj. br. Kusák, Čulík, Indrová, samozřejmě já, Selucký, Bohm, 

Jodas a Novák. Zaujímáme stanovisko k vypuknutí generální stávky a dalo 

by se říci, že i všeobecné povstání v NDR (Východní německá republika) 

zejména v Berlíně, Magdeburku, Lipsku a Drážďanech, kde tyto nepokoje 

byly nejhorší.  

Jako předseda ČSSNS jsem přikročil, abychom provedli „přísahu 

věrnosti“. Tato zněla: JÁ, OBČAN ČSR PŘÍSAHÁM, ŽE BUDU 

DOBROVOLNĚ BOJOVAT ZA OBNOVU SVOBODNÉHO 

ČESKOSLOVENSKA A ZA LIDSKÁ PRÁVA TÉTO ZEMĚ. BUDU 

BOJOVAT TAK DLOUHO, AŽ BUDE ZNIČENA KOMUNISTICKÁ 

DIKTATURA. TAK PŘÍSAHÁM! Potom to každý podepsal. 

Stanovisko k povstání v Berlíně a jinde jsem navrhl, bratři, počítám, že 

se střetne západ s východem a že dojde k třetí světové válce. Nebo dojde 

k povstání ve všech satelitních komunistických zemích. A když k tomu 

nedojde, pak bude naše republika obsazena rudou armádou a naše území 

bude nástupní úsek bojové linie mezi východem a západem. Proto je nutné, 

abychom byli připraveni i na tuto variantu. Je třeba ustanovit bojový štáb. 

Máme bezvadné podmínky zde v horách.  

Br. Kusák pak navrhuje, abych byl velitelem tohoto bojového štábu. 

Došlo k volbě a byl sestaven bojový štáb. Byl jsem jmenován jako předseda 

ČSSNS velitelem bojového štábu a udělená hodnost štábního kapitána. 

Mým zástupcem byla jmenovaná ses. Markéta Indrová a jmenovaná do 

hodnosti kapitána s poznámkou, že bude vyslána prostřednictvím 

Československého červeného kříže na 90 hodinové interní školení o první 

pomoci. Toto zařídí br. Otmar s MUDr. J. Kuchařem, který byl předsedou 

Československého červeného kříže v Branné. Později se tak stalo. Dalším 

zpravodajským referentem bojového štábu byl jmenován br. J. Selucký 

v hodnosti nadporučík. Po zapojení mého bratra do ilegální práce byl br. 

Jaroslav Malíř pověřen zpravodajskou činností na Těšínsku v hodnosti 

nadporučíka. Bojový štáb byl na světě. Bylo třeba přikročit k aktivní práci, 

tj. zajistit chaty v horách, jsou tam tři. Br. J. Novák, polesný, souhlasí a 

předá nám kopii klíčů od loveckých chat. Já se postarám o polní telefony od 

ČSD a dvoulinku pro telefonní vedení. Termín do konce března 1954. 
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Sestra Markéta Indrová byla zvolena šéfredaktorkou našeho 

Zpravodaje již proto, že měla obchodní akademii, abychom mohli vydávat 

náš zpravodaj Nové Československo. Tak se dne 27. listopadu scházíme u 

mě v bytě pod záminkou z práce Československého červeného kříže 

(ČSČK) a vypracovali a rozmnožili další číslo „2“, abychom to mohli ještě 

před Vánocemi rozeslat, což se také stalo 1. prosince 1953. Tyto letáky 

jsem zavezl do Hradce Králové a tam naházel do poštovních schránek.  

Poněvadž měsíc prosinec byl slušný, ale i když mrzlo, celý štáb – já, 

Čulík, Jodas, Bohm a Indrová – jsme vyrazili prověřit si chaty. Klíče jsme 

již obdrželi od polesného J. Nováka. Tak došlo i k pojmenování těchto tří 

chat. Tak na Volské louce to byla chata Toronto, na Černé strání Oklahoma 

a na Vozce chata Observer. Obě chaty, jak Toronto, tak Oklahoma, byly 

dobře vybavené postelemi, kamny s dřívím. Byly to lovecké chaty pro 

potentáty. Chata na Vozce Observer byla jednoduchá, pouze dřevěné 

palandy a šamotová kamínka. Tak jsme měli naše chaty pojmenované a 

bylo třeba jen vyzkoušet světelnou signalizaci. 

Dne 1. prosince jsem zpracoval oběžník k vyplacení remunerace 

(vánoční příspěvek) k Vánocům 1953. Jako železničář jsem znal texty 

těchto oběžníků, natiskli jsme tento oběžník, ve kterém mělo ředitelství 

Olomouc vyplatit remuneraci v částce 500 Kčs a na každé dítě 100 Kčs. 

Tyto jsem rozeslal do Chebu, Plzně, Prahy, Kolína, Pardubic, České 

Třebové, Olomouce, Přerova, Hulína, Hodonína, Břeclavi, Lipníku nad 

Bečvou, Hranic, Ostravy, Bohumína a Frýdku-Místku. Účetní železničních 

stanic zpracovávaly seznamy k vyplacení těchto částek, ale vzápětí přišla 

StB a sdělila, že toto je podvod třídního nepřítele a není to pravdivé sdělení 

ředitelství. Stalo se, že zaměstnanci se to dozvěděli a v Bohumíně a jinde 

železničáři odmítli nástup do služby. Tato akce byla v takovém rozsahu, že 

o ní hovořila celý týden Svobodná Evropa. Toto slyšeli všichni naši 

příslušníci ČSSNS a sdělovali to Markétě a mně.  

Bylo samozřejmě více takových, ale jiných akcí to nebudu zde 

rozepisovat. Měli jsme z toho všichni velkou radost, že takto 

znepokojujeme komunistickou StB a komunisty samotné. 

Dne 6. prosince jsme provedli mikulášskou nadílku v Sokole. Já byl za 

čerta, Navrátil za Mikuláše a ses. Pohorná za anděla. Na faře v Branné jsem 

zapůjčil ornát i pro anděla. Dětí bylo hodně nejen ze Sokola, ale i ty, co 

nechodili cvičit.  

Dne 7. prosince byl pěkný slunný den. A protože byla sobota, tak jsme 

odpoledne vyrazili na cestu do hor na naše chaty a prověřili noční signály. 

Manželka Olga měla přesně v osm večer signalizovat červeným, zeleným a 
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bílým světlem z naší verandy, odkud bylo krásně vidět pouhým okem 

chatu Observer. Dopadlo to dobře. Bylo tma a jasno. Přesně v osm hodin 

Olga spustila signalizaci, třikrát po třech vteřinách blikala červená, po pěti 

minutách zase začala zelená a bílá. Všechno jsme dobře viděli pouhým 

okem bez dalekohledu. Na Oklahomě jsme umístili různé potřebné věci 

k první pomoci tak, aby to lovci na chatě nenašli. Po příchodu jsme si 

ověřili, jaká byla viditelnost z hor. Byla velmi dobrá. Byli jsme spokojenín. 

Bratr Eda Bohm byl vynikající lyžař, a tak s lesním Jodasem jednou 

prozkoumali cestu po hřebenech Jeseníku a přenocováním v chatě 

Oklahoma. Dopadlo to dobře.  

Na jaře 2. března se scházíme a dávám všem krycí jména, tak já měl 

štbkp. Čermák Otto, ses. M. Indrová Dr. Lišková A., L. Kusák – Stehlík a 

Čulík – Špaček. Můj bratr Jarda – nadpor. Ostravský. E. Bohm – Ondráš a 

Jodas – Jezevec.  

Dne 23. února byla přes ČSČK přijata Indrová na školení v šumperské 

nemocnici, kde se za ni přimluvil můj kamarád MUDr. Jan Kuchař. 

Markéta prodělala 90hodinové školení na všech odděleních v nemocnici. 

Kromě jiného se naučila dávat injekce pod kůži, zejména po uštknutí 

zmijemi.  

Dne 2. března se scházíme na chatě Toronto. Přítomni já, Stehlík, 

Špaček, Dr. Lišková, Ostravský, Ondráš a Jezevec. Prošli jsme od jedné až 

ke konci chaty Observer. Při této příležitosti jsme natáhli telefonní vedení 

od chaty k chatě. Připevnili jsme telefony. (Tyto veřejně měly být jako pro 

první pomoc lovcům.) Přezkoušeli vedení, vše v pořádku. Válka může 

začít, řekli jsme si. Měli jsme vybudované spojení pro případ, že budou 

blokovat STbáci okolí k přístupu do hor. Do toho jsme zapojili věrného, 

dobrého člověka, sice Němce, Gustava Weisera, který bydlel na horách 

v osadě Elba (Labe). Ten by nás zásoboval proviantem. Dne 4. července 

(sobota) odpoledne jsme vyrazili pod záminkou značení turistických cest. 

Prozkoumali jsme chaty. Nikdo v nich nebyl. K večeru jsme si opekli 

klobásky, uvařili kafe a kolem desáté hodiny ulehli. Bohm měl hlídku a pak 

jsem jej vystřídal já. Všechno v pohodě. Za celou dobu jsme uskutečnili 

několik akcí, abychom zneklidňovali StB a SNB. Vydali 54 čísel 

zpravodaje.  

12. června 1954 máme schůzku u Špačka v jeho bytě. Zdůrazňoval jsem, 

že v případě našeho zatčení ve vězení nepodnikejte už nic. To by mohl být 

váš konec. Tam vás zavraždí a řeknou, že jste spáchali sebevraždu. Nařídil 

jsem, aby nikdo z nás nepředával zpravodaje osobně svým příbuzným nebo 

známým. Je to nebezpečné a já bych to pokládal za zradu. Což všichni 
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schvalovali. 5. července 1954 jsme na schůzce pojmenovali náš 

bojový štáb na „OBLASTNÍ SDRUŽENÝ PARTYZÁNSKÝ ODDÍL“. 

 

ZRADA 
 

V Branné neustále šmejdili StBáci, a tak jsem se ptal okrskového 

příslušníka Karla Smrčky nadstrážmistra, co se děje, že zde rejdí StBáci. 

Odpověděl, že něco hledají, ale sám neví co. Karel byl spolehlivý občan, 

i když sloužil u SNB. Byl věřící a chodil do kostela. 

21. října 1954 byla předvolána Markéta do Šumperka na Okresní 

velitelství SNB. Zjišťovali, jak se hospodaří v jindřichovských papírnách, 

byly tam stále nějaké nesrovnalosti. Lišková si myslela, že jde o naši 

skupinu, ale nic nenasvědčovalo, že jde o ilegální organizaci. 

L. Stehlík (Kusák) byl sice už vězněn v roce 1953 a to proto, že řekl o 

generálu L. Svobodovi v některé kavárně v Olomouci, že takového 

frontového bojovníka udělali z ministra obrany, ministra PING PONGU. 

Dostal za to 6 měsíců vězení. Po příchodu nás též informoval, jak to ve 

vězení vypadá. Mě se ale celá ta věc nelíbila. Možná StB sonduje, zda se 

někdo nepřeřekne a prozradí se? Co máme dělat. Ostatní radí vyčkat. Mně 

se toto nelíbí. Já bych raději odešel již do hor. Olze jsem tuto situaci 

nesděloval, abych ji nevyděsil.  

27. října jsem si vzal dovolenou a vyšel do hor. Navštívil jsem chatu 

Toronto, byla prázdná. Sedl jsem a svačil a při tom uvažoval, co udělat. 

Jdou po nás, nebo nejdou? Co když ano? Co kdybych zde zůstal a v případě 

odešel do Polska, je to jen 100 metrů přes hranici a pak přes některou 

katolickou faru na loď do ciziny. Ale odpoledne jsem se vrátil domů.  

Štědrý den a večer prožíváme poprvé s Olgou v Branné. Jest pěkný, 

celkem na zimu slušný, den. Oba vzpomínáme, že doma budou také 

vzpomínat, že jsme nepřijeli. Olga připravuje na večer večeři, ale přesto 

celý den postíme. Tak jak se patří. O půlnoci jdeme do kostela v Branné na 

jitřní mši svatou. Na druhý svátek hrajeme v kině film „Filosofská historie“, 

kino bylo přeplněné. 

Také Silvestra jsme prožili po dlouhé době sami. Zábava byla dobrá, ale 

nakonec se v šenku poprali Slováci a někdo jednomu vrazil nůž do zad. 

Jako zdravotník ČSČK jsem zavolal MUDr. Kuchaře a ten raněného zavezl 

do nemocnice v Šumperku. Toto všechno se mi nelíbilo a prohlásil jsem, že 

tento rok bude ale krutý. V březnu jsem obdržel dopis od Františka 

Surovce, který odešel za hranice a dostal se do Kanady. Měli jsme s Olgou 

odejít společně, ale já jsem zůstal s Olgou doma. 25. dubna jsem já 
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odpověděl Františkovi do Kanady na jeho adresu: H. STEIRS 178 

FRONT ST. BEKLEVILLE ONTARIO/CANADA. 

5. května 1955 jsem nastoupil službu u Okresního stavebního podniku 

v Šumperku jako účetní saldo konta. V kanceláři jsme byli tři. Já, p. Vaněk 

a pí. Pficnerová. Tato moje radost dlouho netrvala. Dne 10. června 1955 

jsme vydali další číslo zpravodaje. Sami netušíc, že je to poslední.  

4. července 1955 jsem zatčen v kanceláři Okresního stavebního podniku 

v Šumperku v deset třicet StB a odvezen na Okresní velitelství SNB a StB. 

Tam spoután a řetízky přivázán k sedadlu auta Sedanu (zelené barvy). Ze 

Šumperku jsem převezen do Olomouce na Krajskou správu StB a tam to 

začalo. 

Jen jsem přišel k vyšetřovateli poručíku Boh. Stratilovi, nadával mi hned 

do kurev a SSáků, kapitalistů, zrádců a pučistů. Jelikož jsem nosil v té době 

knír, tak mě za něj tahal a plival do obličeje. Načež jsem mu řekl, to jste 

pěkný socialistický důstojník, to mi nedělali Němci u Wehrmachtu, aby na 

mě plivali. 

Ve vyšetřovací vazbě jsem byl od 4. července až do 6. září 1955. 

Zatčeni byli také Kusák (Stehlík), Špaček (Čulík), Lišková (Indrová), 

Selucký, Jodas, Bohm, na Těšínsku můj bratr Jaroslav (Ostravský), švagr 

Leopold Harok a švagr Karel Kotula. 

6. září 1955 jsem převezen do vojenské věznice, a to je Vyšší vojenský 

soud Trenčín. Tu jsem poprvé v životě dostal strach. Ale při jedné návštěvě 

vyšetřovatele od StB z ministerstva vnitra podplukovníka Hlavinky (?). 

Jevil se velice slušným člověkem, dovolil jsem se dotázat, jak velký budu 

mít trest. Bude-li to kandelábr (šibenice), odpověděl mi, vyšetřovaný 

Malíři, vy jste ještě nebyl zatčen a už jste byl odsouzen na dvacet let. 

Kandelábr to nebude, ale počítejte s dvacetiletým trestem. Na můj dotaz, 

jak je možné, že člověk je už odsouzen a ještě není ani zatčen, mi 

odpověděl, jo, to je praxe KSČ 8. oddělení. Dodnes nevím, co to bylo za 

oddělení. 

Konečně i u zdejšího Vyššího vojenského soudu jsem byl vyšetřen, ale 

nic nepomohlo, že jsem byl neustále provokován a urážen jako západní 

zahraniční voják. 

 

 

ŽALOBA  
 

Dne 28. října, zrovna na svátek vzniku ČSR, jsem obdržel obžalobu 

Vyššího vojenského prokurátora v Trenčíně. Žaluje se  
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1/ Otmar Malíř, nar. 15. 9. 1923 v Prostřední Suché, úředník 

ČSD, bytem v Branné č. 105, okres Šumperk, 

2/ Ladislav Kusák, nar. 20. 6. 1902 Lazy, okres Karviná, syn majitele 

sléváren v Dol. Bohdíkově, posledně úředníkem ČSD, bytem v Branné č. 

22, okres Šumperk, 

3/ Josef Čulík, nar. 4. 1. 1894 v Bohutíně, okres Šumperk, syn hlídače 

ČSD, bývalého majitele řeznické živnosti, t.č. rolník v Branné č. 34, okres 

Šumperk, 

4/ Markéta Indrová, nar. 4. 10. 1905 v Branné, dcera vedoucího 

vápenky, pov. Úřednice v jindřichovských papírnách v Jindřichově, 

5/ Jaroslav Malíř, nar. 27. 3. 1933 v Dolní Suché, syn horníka, rotný 

z pov. u PSP 68 Karviná, bytem Dol. Suchá č. 85, okres Karviná, 

6/ Karel Kotula, nar. 28. 10. 1900 Zárubek, okres Ostrava, zaměstnán u 

ČSD, bytem v Dolních Bludovicích č. 545, okres Český Těšín, 

7/ Jan Selucký, nar. 31. 10. 1912 Dukovany, okr. Kyjov, syn 

malorolníka, příslušník četnictva a SNB, bytem Branná č. 105, okr. 

Šumperk, 

8/ Leopold Harok, nar. 29. 12. 1904 Hradiště, okr. Český Těšín, syn 

zedníka, zam. Horník, bytem v Dol. Bludovicích č. 273, okr. Český Těšín. 

Všichni ve vazbě z těchto důvodů: Provedeným šetřením orgánů 

KSMV-Olomouc byla odhalená v obci Branná, okres Šumperk, nebezpečná 

protistátní skupina vybudovaná organizačně i ideologicky jako podzemní 

buňka bývalého reakčního vedení národně socialistické strany. Založil ji 

počátkem roku 1953 obviněný Otmar Malíř a postupně do ní zapojil jednak 

obviněného Ladislava Kusáka, Markétu Indrovou, Josefa Čulíka z Branné, 

jednak obviněného Jaroslava Malíře, Karla Kotulu a Leopolda Haroka 

z Těšínska. Téhož roku v létě snažil se do ní zapojit i dalšího bývalého 

příslušníka četnictva Jana Seluckého z Branné. 

Tato protistátní organizace, která byla později nazvána „Oblastní 

sdružený partyzánský oddíl“, vytkla si za cíl organizovat další ilegální 

skupiny, provádět aktivní velezrádnou činnost za pomoci a řízení zrádné 

emigrace ze zahraničí, připravit své členy k záškodnické činnosti pro případ 

válečného napadení republiky a v současné době narušovat různými akcemi 

úsilí našeho pracujícího lidu při výstavbě socialismu. 

Vedoucí této skupiny Otmar Malíř jako bývalý příslušník hitlerovské 

nacistické armády a později příslušník bývalé západní čs. zahraniční 

armády v Anglii nesouhlasil s pokrokovým vývojem poměrů v ČSR po 

osvobození v roce 1945, a proto vstoupil v roce 1946 do bývalé národně 

socialistické strany, kde byl horlivým stoupencem nepřátelských 
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protilidových piklí osnovaných zrádcovskou zenklovskou stranou 

v zahraničí. Jako takový se rozhodl po únorových událostech roku 1948 

spolu s bývalým živnostníkem Františkem Surovcem z Branné, který byl 

stejného nepřátelského smýšlení, že uprchnou do západní kapitalistické 

ciziny. Ilegální útěk se však podařil pouze Surovcovi: Otmar Malíř se počal 

od té doby intenzivně zabývat myšlenkou vytvoření protistátní organizace a 

jejího napojení na zrádnou emigraci. Za tím účelem zaslal v roce 1950 

Surovcovi do Kanady dopis určený pro tzv. Radu svobodného 

Československa v USA a bývalého předsedu nár. soc. strany Petra Zenkla. 

Krátce nato obdržel od Surovce zprávu, že žádost o navázání styků zaslal na 

určenou adresu. V dopise pro zahraničí žádal Otmar Malíř pomoc a 

instrukce k provádění aktivní protistátní činnosti, jenž mu měly být sděleny 

v relacích nepřátelských vysílacích stanic, a to pomoci krycích hesel a šifer, 

které pro tento účel uvedl v dopise. Když však žádané instrukce pro 

protistátní činnost ze zahraničí dlouho nepřicházely, začal Malíř vyhledávat 

další možnosti ilegálního spojení. Obrátil se proto na svého bratra Jaroslava 

Malíře, o němž věděl, že si dopisuje s jistými osobami ve Švýcarsku, se 

žádostí, aby mu předal některou z těchto adres, že se pokusí touto cestou 

navázat spojení a emigračními kruhy v zahraničí. Jaroslav Malíř mu 

vyhověl a ochotně předal adresu na Hanspertra Ohningera do Švýcarska, na 

kterou Otmar Malíř zaslal koncem roku 1951 nový dopis k doručení pro 

nepřátelskou rozhlasovou stanici, tzv. Svobodnou Evropu v Mnichově. Za 

tuto službu přiložil do dopisu pro Ohningera jako odměnu peněžitou částku 

v československé měně. Vyšetřováním bylo zjištěno, že Ohninger dopis 

skutečně dostal, lépe řečeno obdržel a odeslal na žádanou adresu (viz 

doklad 10). StB Olomouc zachytila a moderovala vzkaz ze Svobodné 

Evropy, kde potvrzovala příjem dopisu od Štkp. Otto Čermáka.  

Obviněný Otmar Malíř, který mezitím marně čekal na navázání 

požadovaného spojení se zahraničím, nakonec se rozhodl k novému pokusu 

o jeho dosažení, a to po založení protistátní organizace v Branné v březnu 

1953.  

Mezi touto dobou vyhledával vhodné osoby pro protistátní činnost. 

Koncem roku 1952 a začátkem roku 1953 navázal styk s Ladislavem 

Kusákem, bývalým příslušníkem Národně socialistické strany, který 

pochází z rodiny fabrikanta a který pro své projevy nepřátelství vůči lid. 

demokr. zřízení byl již jednou trestán, dále s bývalým živnostníkem 

Josefem Čulíkem, který sympatizoval s reakční politikou zrádného vedení 

Národně socialistické strany a Markétou Indrovou, o které věděl, že je 

reakčního smýšlení.  
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Uvedené osoby svolal obv. Malíř počátkem března 1953 na ilegální 

schůzku do bytu Josefa Čulíka v Branné, kde došlo k založení ilegální 

buňky Národně socialistické strany a k vytvoření protistátní organizace, 

které později dali název „OBLASTNÍ SDRUŽENÝ PARTYZÁNSKÝ 

ODDÍL“ – OSPO. Na této schůzce byl zvolen předsedou ilegální buňky 

Nár. Soc. strany Otmar Malíř, který byl současně pověřen pod krycím 

jménem Štkp. Otto Čermák funkci velitele protistátní organizace OSPO. 

Jednatelem byla zvolena Markéta Indrová a současně byla pověřena funkcí 

zástupce velitele OSPO a zároveň jako zdravotní sestra pod krycím jménem 

kpt. Dr. Alena Lišková. Ladislav Kusák byl zvolen pokladníkem a pro svou 

činnost v protistátní organizaci obdržel krycí jméno Ing. Rudolf Stehlík. 

Protože na této schůzce došlo též k vytvoření tzv. Oblastního revolučního 

výboru – ORV, byl určen jako předseda Josef Čulík a obdržel krycí jméno 

Dr. Špaček. Po rozdělení těchto funkcí složili všichni uvedení členové 

protistátní organizace do rukou Otmara Malíře slib, kterým se zavázali 

k aktivní protistátní činnosti. Na uvedené schůzce stanovili uvedení 

obvinění i program své protistátní činnosti, který spočíval v provádění 

letákových akcí, organizování dalších nepřátelských skupin a organizací 

Nár. soc. stran a v provádění vojenského výcviku za účelem přípravy 

záškodnické činnosti pro případ válečného konfliktu, vše s cílem podílet se 

na přípravách zvratu lid. dem. zřízení v ČSR. Na návrh Otmara Malíře se 

dohodli také na tom, že si pro svou protistátní činnost vyžádají instrukce 

přímo od zrádné zahraniční emigrace. Na základě toho napsal Otmar Malíř 

dopis pro vysílač Svobodná Evropa s žádostí o zaslání instrukcí, vysílačky a 

zbraní. V tomto dopise podrobně informoval svobodnou Evropu o existenci 

protistátní organizace OSPO pro vzájemné dorozumívání v rozhlasových 

relacích Svobodné Evropy a zaslal šifrovací klíč. Dále zaslal pro štvavé 

relace zmíněného vysílače materiály o jistých funkcionářích KSČ, ROH, 

lidosprávy, ale i též to, že se staví první kriminál v budoucím městě 

Havířov, a to až 3 patra pod zemí. K tomuto dopisu napsal průvodní přípis 

v anglické řeči, zatímco druhý přípis napsal Josef Čulík v němčině. 

Doručení tohoto dopisu do zahraničí zprostředkovala obv. Indrová s tím, že 

jej v národním podniku jindřichovské papírny vložila do zásilky zboží 

exportovaného v dubnu 1953 do Švýcarska.  

Vyšetřováním bylo rovněž zjištěno, že dopis byl vysílači Svobodná 

Evropa skutečně doručen. V relaci tohoto vysílače ze dne 20. 9. 1954 bylo 

totiž veliteli OSPO Štkp. Otto Čermákovi tj. obviněnému Malířovi 

šifrovanou zprávou sděleno, že spojení je navázáno.  
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Na jedné z dalších schůzek, které se uskutečnily od března do 

května 1955 střídavě v bytě u Josefa Čulíka, Ladislava Kusáka a Otmara 

Malíře, byly Otmarem Malířem vydány všem členům OSPO zvláštní 

průkazy vystavené na jejich krycí jména v českém a anglickém znění. Při 

těchto schůzích se posilovali obvinění navzájem k nenávisti lidově dem. 

zřízení, plánovali, připravovali a schvalovali další protistátní akce. 

Tak koncem léta 1953 provedli letákovou akci zaměřenou k získání 

dalších osob pro protistátní činnost. V těchto letácích současně vyzívali 

k diverzím, sabotážím a k organizování ilegálních Nár. soc. organizací a 

protistátních skupin.  

Další akce byla členy protistátní skupiny připravena a provedena 

v listopadu 1953. Otmar Malíř a Markéta Indrová vyhotovili velké množství 

fingovaných oběžníků se záhlavím ministerstva dopravy, na jejichž 

konečném znění se hlavně podílel vedle Otmara Malíře i Ladislav Kusák. 

Tyto oběžníky byly rozeslány na stanice a oddělení ČSD jako pokyn 

k vyplácení vánočního finančního příplatku – Vánoční remunerace, a to 

v částce 600 Kčs na zaměstnance a dalších 50 Kčs na každé dítě. Toto bylo 

úmyslem vyvolat u zaměstnanců dopravy nepřátelskou náladu proti 

republice, nespokojenost a chaos v dopravě v době největšího zatížení o 

vánočních svátcích 1953. Za úspěšné provedení této nepřátelské akce 

navrhl Otmar Malíř všem zúčastněným, a to konkrétně sobě, Indrové, 

Čulíkovi a Kusákovi vyznamenání, které jim mělo být předáno po 

předpokládaném zvratu lid. dem. zřízení.  

Na jaře roku 1954 obvinění rozmnožili a rozeslali větší počet štvavých 

zpravodajů „Nové Československo“ zaměřených k narušení voleb do 

národních výborů. Podobnou akci provedli na podzim roku 1954, kdy 

vyhotovili opět zpravodaje Nové Československo k narušení voleb do 

Národního shromáždění. 

V listopadu 1954 provedl obv. Otmar Malíř samostatnou akci k narušení 

voleb do Národního shromáždění tím, že na různých místech veřejnosti 

přístupných namaloval vápnem protistátní heslo tzv. „Deset požadavků 

lidové opozice“ (deset PLO). V téže době obv. Malíř a jeho skupina OSPO 

v Branné se snažili posílit balónkové akce Svobodné Evropy a na různá 

místa rozeslali důležitým národním podnikům fingované oběžníky o zvý-

šení mezd se záhlavím ROH, čímž chtěli vyvolat nespokojenost a stávky 

zaměstnanců, aby tak narušili provoz a výrobu v těchto podnicích.  

O neustálé aktivitě této protistátní organizace a zejména jejího 

vedoucího Otmara Malíře svědčí skutečnost, že ještě na poslední její schůzi 

konané na jaře 1955 bylo z popudu Otmara Malíře v bytě Josefa Čulíka 
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jednáno o plánech, podle nichž měly být rozšiřovány letáky zrazující 

občanstvo a mládež od účasti na přehlídce naší sjednocené tělovýchovy 

(spartakiády).  

Ve snaze rozšířit protistátní organizace OSPO a další osoby, získal obv. 

Otmar Malíř do ní v létě 1953 při své návštěvě na Těšínsku svého bratra 

Jaroslava Malíře, jehož seznámil s existencí protistátní skupiny OSPO 

v Branné. Seznámil jej též i s členkou této organizace Markétou Indrovou a 

dalšími. Současně Jaroslavu Malířovi odevzdal členský průkaz OSPO, určil 

mu krycí nadporučík Černý. Ustanovil jej spojkou mezi skupinou v Branné 

a další protistátní skupinou, kterou hodlal v té době vybudovat v Dolních 

Bludovicích ve spolupráci s obv. Karlem Kotulou a Leopoldem Harokem. 

Oba jmenované zapojil Otmar Malíř do této protistátní činnosti při svém 

pobytu v létě roku 1953 v Dolních Bludovicích, a to jednak jednotlivě a 

jednak na společné schůzce u Leopolda Haroka. Karla Kotulu pověřil 

k získávání dalších členů z řad reakčních příslušníků bývalé národně 

socialistické strany, pro které mu předal 5 členských průkazů OSPO. Karel 

Kotula úkol přijal a legitimace převzal. Obv. Leopold Harok rovněž 

přislíbil v této protistátní činnosti spolupracovat, a to zasíláním zpráv 

o závažných událostech v místě svého bydliště i na pracovišti. Oba, jak 

Kotula, tak i Harok, byli Otmarem Malířem též instruováni v tom smyslu, 

že spojení mezi nimi bude obstarávat ve funkci spojky Jaroslav Malíř. Pro 

toto spojení vypracoval obv. Otmar Malíř se svým bratrem Jaroslavem 

šifry, kterými se měli vyrozumívat a kterých prakticky použili koncem léta 

1953.  

Velezrádná náplň činnosti žalovaného a žalovaného protistátní 

organizace, jejímž cílem bylo zničení samostatnosti naší vlasti a jejího 

násilného včlenění do tzv. Spojených států evropských, je prokázáno 

materiály a dokumenty, které shromažďoval obv. Otmar Malíř v tajném 

archivu OSPO, který před zatčením ukryl v lese nedaleko svého bydliště. 

Orgány ministerstva vnitra byl tento archiv vypátrán a bylo zjištěno, že 

mimo materiálů písemných a zařízení pro rozmnožování tiskovin ukryl obv. 

Otmar Malíř i pistoli ráže 7.65 mm s náboji, kterou držel bez povolení od 

roku 1945, kdy se vrátil ze zahraniční armády a z bojiště od Dunkerque, 

kulometné pásy se stodevadesáti náboji, jakož i razítka používaná v rámci 

protistátní činnosti. O tom, jak si obv. O. Malíř skutečně cenil tohoto 

archivu a věcí v něm ukrytých svědčí nejlépe skutečnost, že o úkrytu 

informoval obv. Jana Seluckého s tím, aby v případě Malířova zatčení 

přemístil archiv z původního úkrytu na jiné, klimaticky vhodnější místo a 

nadále o něj pečoval. Uvedené opatření učinil obv. Malíř proto, aby se mohl 
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po jejím očekávaném státním převratu, ve který věřil, prokázat svými 

zásluhami. Seluckého si pro tento úkol vybral proto, že znal jeho 

nepřátelské zaměření proti lidobě dem. státnímu zřízení, věděl o něm, že 

byl pro svůj reakční postoj po únorových událostech v roce 1948 propuštěn 

ze služeb SNB, a proto mu plně důvěřoval. Jejich vzájemné styky 

protistátního charakteru započaly již na jaře v roce 1953, kdy obv. Malíř 

zakládal v Branné protistátní nár. soc. stranu. Tehdy se svěřil Seluckému a 

požádal ho, aby se do nepřátelské činnosti rovněž zapojil. Selucký tehdy 

odmítl Malířovu nabídku, avšak neoznámil jeho protistátní činnost 

bezpečnostním orgánům. Naopak, udržoval s ním nadále styky a dokonce 

ho v červnu roku 1953 varoval před chystaným zatčením. 

Z vylíčené trestné činnosti jsou všichni obvinění bezpečně usvědčováni 

zabaveným doličným materiálem. 

A proto jsou právem žalováni, že:  

1) Otmar Malíř, Josef Čulík, Ladislav Kusák a Markéta Indrová v době 

od jara 1953 prováděli protistátní činnost … (dál už nebudu rozepisovat 

opakující trestní činnost). 

2) Obviněný Jaroslav Malíř, Karel Kotula a Leopold Harok v téže době 

na Těšínsku provozovali protistátní činnost … 

3) Obviněný Jan Selucký v Branné neohlásil trestný čin obv. O. Malíře 

… Tím spáchali obv. Otmar Malíř, Josef Čulík, Ladislav Kusák a Markéta 

Indrová velezradu podle § 78, odst. 2, písm. a/, odst. 1, písm. c/ tr. zákona 

v souběhu se sabotáží podle § 85 odst. 1, písm. b/, odst. 2, písm. a/ tr. zák.  

Obvinění Jaroslav Malíř, Karel Kotula a Leopold Harok velezradu podle 

§ 78 odst. 2, písm. a/, odst. 1, písm. c/ tr. zák. 

Obviněný Jan Selucký neoznámení trestního činu podle § 165, odst. 1 tr. 

zákona a nadržování podle § 165, odst. 1, 2 tr. zákona.  

Navrhují čísti obsah skupinového spisu stát. o bezp. vyšetřování č.j. B/4-

V-14123, osobní doklady obviněných a zabavený doličný materiál.  

Vyšší vojenský soud Trenčín – major justice JUDr. František Zich, v.r. 

Za správnost vyhotovení: c.z. Janíková a podpis. V Trenčíně dne 28. října 

1955.  

 

 

ULOŽENÍ TĚCHTO TRESTŮ 

 

1) Otmaru Malířovi podle § 78, odst. 2, tr. zák z roku 1950 

s přihlédnutím na § 22, odst. 1 tr. zák. z roku 1950 – trest 20 let odnětí 
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svobody. Podle § 43, odst. 1 tr. zák z toku 1950 vyslovena ztráta 

čestných práv občanských na 10 let. Podle § 55, odst. 1, písm  

b/ tr. zák z roku 1950 bylo vyslovené propadnutí pistole se 16ti 

náboji a kulometného pásu se 190ti náboji. Podle § 47 tr. zák. z roku 

1950 vyslovil soud propadnutí majetku.  

2) Ladislavovi Kusákovi podle § 78, odst. 2 tr. zák z roku 1950 za 

použití § 22, odst. 1 tr. zák. z roku 1950 trest – 15 let … 

3) Josefu Čulíkovi podle § 78 … 10 let a propadnutí majetku. 

4) Jaroslavu Malířovi podle § 78, odst. 2 tr. zák z roku 1950 trest – 6 

let a propadnutí majetku. 

5) Markétě Indrové podle § 78, odst. 2 tr. zák z roku 1950 trest – 10 

let a propadnutí majetku.  

6) Karlovi Kotulovi podle § 78, odst. 2 tr. zák z roku 1950 trest – 6 

let a propadnutí majetku. 

7) Janu Seluckému podle § 165, odst. 1 tr. zákona z roku 1950 trest – 

3 roky.  

Ostatní jako Leopold Harok podle § 165, odst. 1 tr. zákona z roku 

1950 trest v délce 2 roky. Ten šel od soudu domů.  

Soud se konal u vyššího vojenského soudu ve dvou dnech, a to 6. – 

7. února 1956. Moje manželka Olga přijela na druhý den k vynesení 

rozsudku. 

Vyjednala si návštěvu u vojenského předsedy senátu majora justice 

JUDr. Ant. Merty, který jí povolil třicetiminutovou návštěvu. 

Doporučila mi, abych se neodvolával a nebylo to ještě horší. Olgu jsem 

uposlechl a neodvolal se.  

Ještě k sestavě vojenského senátu: vojenský prokurátor major Zich, 

předseda senátu major Merta, dva přísedící plukovníci. Můj obhájce byl 

JUDr. Krejsánek z Trenčína. 

 Dne 14. března 1956 jsem byl převezen z vojenské věznice na 

Mírov, a to i J. Čulík a L. Kusák. Jenda Selucký se přihlásil do rudných 

dolů na Jáchymovsko. To nám sdělil, když jsme se společně sešli 

v přestupním vězení v Ilavě. Domlouvali jsme mu, ať to odvolá, zda ví, 

co to jsou uranové doly. Neodvolal to a odjel do Jáchymova.  

První návštěva na Mírově byla tak v dubnu, a to jsme se ani dobře 

neviděli v okénku 30x10 cm. Síťka v něm nedovolila políbit se ani podat 

ruku. Dívali jsme se pouze do očí. Druhá návštěva, asi v červenci, byla 

již lepší. Okénko bylo větší a síťka odstraněná. Byl jsem na 10. objektu 

a bylo třeba vylézt 99 schodů. Jídlo donášela služba na cely z kuchyně, 

která byla dole v přízemí.  
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Záchody primitivní – žánky. To byl velký sud, a ten se ráno 

musel vynášet, vždy dva muži tzv. žánkovali. 

Stalo se též, že starší mukl (vězeň) po schodech uklouzl a žánek 

s fekáliemi se rozlil od vrchu až dolů. Ten smrad si nikdo nedovede 

představit. 

Na procházce jsem se seznámil se spoluvězněm Jindrou Jarolímem 

z Děčína. Ten mě pak dostal do pekárny za pomocníka v kuchyni. 

Bohužel přišly maďarské události – povstání a mě odvezli 23. října 1956 

do pevnosti Leopoldov.  

Naložili mě do skříňáku, kde se nedalo sedět ani stát. Po třech 

hodinách jízdy jsem na místě nemohl vylézt ze skříňáku, a tak mi 

pomohl jeden z příslušníků ostrahy.  

Leopoldovská pevnost se rozprostírá na 6 hektarech plochy do 

hvězdicového tvaru. Na každé špici je strážní věž s kulomety. Dvojité 

odstřelovací pásmo a mezi těmi ještě koridory pro psy v noci, kteří byli 

jako výpomocní hlídači proti útěkům. Hradby kolem byly 8 metrů 

vysoké a na vrcholu hradeb elektrické napětí o 3000 voltech a uprostřed 

hradeb rovněž. Kromě toho od hradeb na 5 metrů široký příkop 

naplněný vodou a v něm ostnatý drát. Dle vězňů, kteří byli vězněni za 

německé okupace a byli v pevnosti „Dachau“ to proti Leopoldovské 

pevnosti byli lázně. V Leopoldovské věznici jsem nejdříve pracoval na 

jemné mechanice asi tři roky (draní peří). Později na celofánových 

sáčcích pro dámské prádlo. V tu dobu jsem byl na cele číslo 45-II. oddíl. 

Tam jsem se setkal s třemi skupinami vlád. Nejdříve protektorátní, jako 

třeba tajemník prezidenta Háchy JUDr. Jos. Kliment, generál Syrový, za 

slovenský stát Saňo Mach (ministr vnitra). Dále to byli pováleční 

ministři JUDr. Tržický, ten právě odsoudil Dr. Klimenta na doživotí a 

nyní se setkali na jedné cele. Samozřejmě že mu Kliment nepodal ruku. 

Ten mi pak vyprávěl, co je to zač.  

Dále jsem se tam setkal s generálem Mrázkem – zápaďákem, 

plukovníkem Pelikánem z naší obrněné brigády, plukovníkem Svačinou, 

ale i letci ze západu jako plukovník Kostohryz a generál Kultyvašr. Také 

politické osobnosti jako byl ministr spravedlnosti JUDr. Ďrtina, Nigrin, 

oba již za války sloužili v Anglii. Byli tam i další, které si již 

nepamatuji.  

Návštěva mé manželky Olgy byla milá a velmi pro mě příjemná, ale 

ze strany věznice velmi špatná. V návštěvní místnosti byly dva stoly 

široké asi 2,5 metru, takže opět žádné políbení ani podání rukou. 

Návštěva trvala 30 minut a nesměly se podávat žádné balíčky.  
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Jedna příhoda, co se mi stala u návštěvy mé matky Emílie a 

sestry Inky. Ze Suché (dnes Havířov – Suchá) byl zatčen známý občan 

Pěgřimek z nové kolonie. Měl být v Leopoldově. Věděl jsem, že je zde 

v pevnosti a několikrát jsem s ním hovořil. Má matka se ptá, má tu být 

též Pěgřimek ze Suché, je tu, nevíš? Jó, to se nesmí. Ptám se bachaře, 

pane veliteli, to nesmím říct, že zde je Pěgřimek? Sestra se tajemně 

usmála a já řekl: „Vidíte, maminko, to vám nesmím říci, že tu je 

Pěgřimek.“ Matka to nepochopila, ale po příchodu z vězení mi to pak 

vykládala sestra Inka. První Vánoce v Leopoldovské pevnosti roku 1956 

jsme dostali na Štědrý večer k večeři uvařené brambory v šupě a ocásky 

nebo hlavy ze sleďů. K tomu půl vánočky a jablíčko. To byla naše 

štědrovečerní večeře v roce 1956.  

Ještě se trochu vrátím zpátky. Dne 23. října vypuklo v Maďarsku 

lidové povstání. Dne 28. října překročily maďarskou hranici sovětské 

jednotky a v ranních hodinách dne 29. října roku 1956 vjely do hlavního 

města a ostatních měst v Maďarsku a silně potlačily i za střelby z tanků a 

děl celé povstání.  

7. listopadu nastal v celém Maďarsku klid. Dne 18. prosince byl 

popraven ministerský předseda Imre Nagy.  

Téhož roku byl dne 26. července 1956 vydán v Egyptě – Káhiře 

dekret o znárodnění Suezského průplavu.  

Dne 15. září 1959 za devět minut půl jedné místního času přistává 

letadlo TU-L14 na letišti v Andrewu u Washingtonu a tím začíná vůbec 

první návštěva nejvyššího přestavitele SSSR Nikity Chruščova v USA. 

Byl přivítán prezidentem D. Eisenhowerem a jeho chotí Marií, 

ministrem Herterem a vyslancem Lodge, který doprovázel Chruščeva na 

cestě po USA. 

Dne 22. listopadu 1959 jsem byl přidělen na práci v EZB (Elektro 

montážní závody Bratislava). Pracoval jsem nejdříve jako učeň 

v zámečnické dílně, potom u řezačky uhelníků a úček. Později jako 

brigadýr řezárny, a to jsme měli za dílnou postavený veliký stan venku 

na dvoře. V zimě jsme topili piliňáky a v létě jsme měli povolené 

vysunout plachty nahoru.  

 

 

AMNESTIE 
5. května nastal neobvyklý pohyb muklů v pevnosti Leopoldov. 

Přehazovali se muklové z cel na cely, ale i na jiná oddělení. Mysleli 

jsme si, že se připravuje amnestie. Přichází 9. květen, den ukončení 



 

 

 

148   

války a osvobození ČSR. 6. května se nešlo do práce a znova oddíl 

po oddílu na dvůr a opět přehazování. Tímto přehazováním bylo 

v pohybu 3 600 muklů. Domníváme se, že ti, co jsou přiděleni na I. 

oddělení (v přízemí), půjdou domů.  

7. května je nástup do práce. Já pracuji na EZB a bylo nařízení před 

polednem odevzdat veškeré nářadí na pracovní stůl i s knížkou mukla. 

Pevně jsme doufali, že půjdeme domů.  

Ráno 9. května jsou uzavřené cely. Ani chodbaři (to jsou muklové, 

kteří roznášejí snídani, večeři nebo poštu) nesmějí ven. Je veliké napětí, 

co bude. Kdo půjde domů a kolik z nás se dostane domů na svobodu.  

Z Leopoldova odešlo 2 450 muklů. Nastalo velké zklamání, když 

jsme ráno 10. května přišli na svá pracoviště a viděli jsme, kdo nepřišel. 

Tak z mé řezárny odešel Cibulka Josef a Kastner Oldřich. Zůstali jsme 

s br. majorem Leopoldem Ďuranou sami dva na pracovišti.  

Po amnestii dne 16. května 1960 jsem obdržel toto sdělení: 

Uzniesene 

Vyšší vojenský súd v Trenčíne rozhodl dňa 16. května 1960 na 

neverejnom zasadnutí v trestnej věci odsúdeného Otmara Malíře, nar. 

15. 9. 1923 v Prostřední Suché, syn horníka úradníka t.č. vo výkone 

trestu v ÚNZ v Leopoldove  

takto: 

Vyše jmenovaný bol rozsudkokm Vyššieho vojenského súdu 

v Trenčíne sp. zn. T – 41/55 zo dňa 7. 2. 1956 odsúdený pre trestný čin 

velezrady podla § 78 odst. 2 písm. a/, odst. 1 písm. c/ a sabotáž podla 

amnestie prezidenta republiky zo dňa 9. 5. 1960 sú z amnestie sabotéri a 

velezrádci vylúčení, VVS rozhodol tak, jako je uvedené vyššie. Trenčín, 

16. mája 1960. Predseda senátu major justice prom. práv. Michal 

Hajíček v.r.  

V roce. 1962 9. května přišla další amnestie prezidenta, ale já zůstal 

nadále ve vězení a odpověď VVS Trenčín byla obdobná jako v roce 

1960. Byla jen doplněná tím, že nejsem ještě dostatečně převychován, 

abych mohl užívat svobody socialistického zřízení. Č.j. TvR – 33/62. 

Dne 28. února 1964 jsem obdržel od prezidenta republiky Antonína 

Novotného spis č.j. Tr. 493/63, že uživ svého práva daného mu ústavou, 

promíjí mi rozhodnutím ze dne 24. 2. 1964 č.j. 7284/VKPR 5 (pět) let 

trestu odnětí svobody z trestu uloženého rozsudkem vyššího vojenského 

soudu v Trenčíně ze dne 7. 2. 1956 č.j. T – 41/55. Toto sdělení též 

obdržel můj otec, který několikrát žádal o snížení trestu anebo o milost. 

Bylo vše marné.  
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Můj bratr Jaroslav se vrací z Jáchymovského tábora domů dne 

19. prosince 1958. Právě zemřela naše babička Anna Chovanioková.  

Můj bratr se rozhodl, když se dozvěděl, že mám snížený trest o pět 

let a zajel za mnou. Dostal jsem mimořádnou návštěvu bratra, který mi 

doporučoval, abych si podal žádost o podmínečné propuštění. To jsem 

mu zamítl s tím, že já jsem se nezavřel, tak ani psát o propuštění nebudu. 

Tím jsme se rozešli. Žádost o podmínečné propuštění napsal on sám. 

Návštěvy po druhé amnestii byly skoro volné, i procházky muklů již 

nebyly hlídané bachaři (příslušníky ostrahy, jak jsme jim říkali). 

K obědu jsme dokonce dostali i smažené filé. Bachaři už tak přísně 

nestřežili a postávali v hloučcích a dohadovali se, co bude s nimi, když 

politické propouštějí na svobodu. 

Musím připomenout, že na druhou amnesii opustilo pevnost 

Leopoldov 2 150 muklů.  

Také i já jsem pocítil volnější návštěvu Olgy. Stůl už nebyl tak 

široký, ale jen asi 80 cm takže jsme se mohli políbit a podat ruku. Olga 

mi mohla dát i 2 kg balíček, což mě samozřejmě potěšilo, když to bylo 

právě od ní.  

Dne 15. listopadu 1962 opouštím řezárnu a přebírám sklad železa. 

Denně za mnou dochází kapitán bezpečnosti (Čech), jméno už jsem 

zapomněl, a přesvědčuje mě, abych si napsal tu žádost o podmínečné 

propuštění a že mám snížený trest o 5 let, takže mi to vyjde.  

Moje odpověď byla taková, jakou jsem řekl mému bratru. Podívejte 

se, pane kapitáne, já jsem se nezavřel, tak nebudu také psát žádnou 

žádost. Ti, co žádost psali a pracovali na svém pracovišti na dvě stě 

procent, co jim řekli u komise: kdybyste pracovali na tři sta procent, pak 

byste mohl dnes jít na svobodu. Co následovalo? Víte sám dobře, dostali 

infarkty a leželi v nemocnici. Tohohle se já nechci dožít. 

Velikonoční svátky v Leopoldovské pevnosti. Na cele jsme já, major 

Leopold Ďurana, velice nábožensky založený člověk, Barták a polesný 

Stahala z Hranic na Moravě. Já připravil obložené chlebíčky, chléb 

namazaný margarínem, plátky salámu a sýra. Z ústředního topení uvařil 

i puding. Bylo to na velikonoční neděli. Večer jsme usedli u stolu a 

společně pojídali a vzpomínali. Co bude dál? Vzpomněli jsme také na 

loňské Vánoce (1963). Byl to den plný práce, čištění chodby, oken, cely 

a klepání dek. To byl Štědrý den. Odpoledne byla prohlídka cely 

náčelníkem věznice. Která cela měla vše v pořádku, měla už volno až do 

desíti hodin večer. U nás to dopadlo dobře.  
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Vzpomínáme, že snad už letos to vyjde a budeme na svobodě. 

Budeme u svých milých, manželek, rodičů či u příbuzenstva. Před 

spaním jsme se pomodlili otčenáš a zdrávas Maria.  

 
PROPUŠTĚNÍ  

 
Je právě 14. dubna 1964 dopoledne, osm hodin. Přišel za mnou 

velitel oddělení nástražní mistr Kisz a sdělil mi, že se mám oholit a 

připravit se na devět hodin, že jdu k propouštěcí komisi. V tu chvíli se 

mi podlomila kolena a málem jsem spadl na zem. Tak jsem se upravil a 

čekal. Bylo osm třicet pět, přišel pro mě velitel a šli jsme na velitelství 

věznice. Tam, před jednací síní, bylo již 9 muklů a kupodivu samí bývalí 

národní socialisté. V devět hodin bylo zasedání propouštěcí komise. 

První na řadě jsem byl já. Vstoupil jsem do jednací síně a ohlásil se, 

odsouzený č. 3951 hlásí příchod. V komisi zasedali předseda, 

podplukovník letectva, jméno už nevím a dva majoři pozemního vojska. 

Právě si vzpomínám, že předsedou vojenského senátu byl podplukovník 

justice JUDr. Štefan Čambalík (letec). Po vstupu do jednací síně se mě 

tázal, zda chci vypovídat o mém odsouzení nebo to mají přečíst. 

Odpověděl jsem, že ano, přečíst. Já si už nepamatuji odsuzující 

rozsudek. Dobrá. Rozsudek VVS v Trenčíně byl přečten přísedícím 

majorem, jméno jsem zapomněl. Musím podotknout, že při vstupu do 

jednací síně jsem spatřil nadporučíka Zubra, který mě dal do korekce za 

nepozdravení. Byl jsem z toho celý na větvi. On se jen usmíval a já se 

čertil. Po přečtení mého uloženého rozsudku ze dne 7. 2. 1956 jsem byl 

vyzván, abych opustil místnost. Komise se poradí. Muklové na chodbě 

byli zvědavi, kdo zasedá za velitelství, sdělil jsem, že nadporučík Zubr. 

Všichni jsme byli stresovaní. Byl to nejhorší bachař na oddělení.  

Po deseti minutách jsem vstoupil zpět. Všichni jsme povstali a 

předseda senátu se dotázal zástupce velitelství, jaký názor má velitelství 

vůči mé osobě. Zubr docela klidně s úsměvem řekl: „Velitelství 

doporučuje k propuštění“. 

V tu chvíli se mi zase zachvěla kolena a málem mi vytryskly slzy 

z očí. Rozhodnutí komise následovalo: Súd došel k presvědčeňú, že 

žiadost odsúdeného je důvodná. Při tom vychádzal z toho, že odsúdený 

odpykal polovinu trestu, 4. 1. 1963. Podla vyjadrenia zástupca UNZ-MV 

v Leopoldove sa v trestě riadně chová a svedomite plní aj pracovné 

povinnosti. Doteraz odpykaný trest postačí k jeho náprave. Vojenský 

prokurátor navrhol žiadosti odsúdeného vyhoviet.  
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Odsúdený Malíř pochádza z robotnickej rodiny. Sám bol taktiež 

robotníkom. Podla presvědčenia súdu može naňho vplivať vychovné aj 

prostredie na pracovisku a v rodine, do ktereho sa vrati. Tímto splňuje 

podmienky podminečného prepustěnia z trestu. Proto súd rozhodol jako 

je hore uvedené.  

V Leopoldove 14. dubna 1964, podpis pplk JUDr. Štefan Čambalík, 

predseda senátu. 

Ještě se mě dotázali, zda mám proti tomu nějakou stížnost. 

Odpověděl jsem, že ne a že děkuji. Předseda senátu mi pak dovolil 

opustit místnost. Hlásil jsem, propuštěný Malíř hlásí odchod. Na chodbě 

se mě muklové ptali, jak to se mnou dopadlo. Řekl jsem, že dobře. Jsem 

propuštěn na čtyřletou podmínku. Následoval mukl Formánek … Kolem 

poledne byla komise skončena a kupodivu bylo všech 10 muklů 

propuštěno. Byla to bomba v Leopoldově. Pokud šli od komise, tak 

nejvíce tři nebo čtyři muklové. Oběd a v jednu hodinu jsme dostali 

vypůjčit civilní šaty a šli na účtárnu, kde nám vyplatili 3 000 korun 

z našeho úložného a dostali již zakoupený lístek na vlak až do domovní 

stanice.  

V čtyři hodiny odpoledne jsme se dostavili k pohovoru u náčelníka 

věznice majora Mozala. Ten všem řekl, že byl s námi velice spokojen a 

když budeme pracovat tak, jako zde doma, budeme spokojeni my i vy. 

Popřál nám dobré zapojení v zaměstnání a dobrou cestu.  

V pět hodin jsme byli propuštění. Zrovna se spustil déšť. Říkali jsme 

si, že nám prší štěstí. Vlakem z Leopoldova jsem odjel ještě s jedním 

muklem R. Kositým směrem na Žilinu. Ten pak pokračoval na Košice. 

Ostatní se rozjeli směrem na Moravu a Čechy. Při propouštění jsme 

dostali propouštěcí papír a náhradní občanský průkaz. 

Celou noc jsem jel z Leopoldova, Trenčín, Povážská Bystrica a 

Žilina, kde jsem přestoupil na rychlík směr Český Těšín a tam opět na 

vlak směrem na Prostřední Suchou již přejmenovanou na Havířov – 

Prostřední Suchá.  

Než jsem se zorientoval, šel jsem pěšky a potkal švagrovou Inge, ta 

byla ohromně překvapená, že jsem nic nesdělil. Odpověděl jsem, že ani 

já sám jsem včera ještě nic nevěděl. Byl jsem u komise a všech deset 

muklů pustili. 

S Inge jsme přišli domů, ve kterém bydleli stále ještě rodiče. Sestra 

Inka měla v náručí malou Marcelku, dcerku od mého bratra Karla. 

Nejdříve jsem si musel lehnout. Byl jsem moc utahaný a bylo toho na 

mě příliš moc. Inge si vzala na to konto dovolenou. Uvařili oběd a po 
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obědě jsme šli na plynárnu, kde pracoval otec a maminka. Byli 

velice překvapení. Taťkovi vytryskly slzy z očí. Samozřejmě, že jsme se 

objímali dojetím. 

Odpoledne šla Inge a sestra Inka se mnou a koupily mi vše od bot až 

po hlavu. Tak jsem byl jako mladík oháknut. Inka mě doprovázela 

k manželce Olze, ale jen k baráku. Dál už nechtěla. Já bych to nenašel. 

Havířov je velké město. Olga bydlela na Bludovické ulici číslo 3.  

Při vstupu do bytu mě přijala maminka Olgy a Olga byla u bratra 

Lojzka. Objímali jsme se s maminkou a řekla, já jsem se modlila, aby 

ses vrátil. Tak se mi to splnilo.  

Olga přišla až po druhé hodině odpoledne, byli přesně tři minuty po 

čtvrt na tři. Olga zůstala stát a nevěřila svým očím. Proč jsi aspoň 

nesdělil, kdy přijdeš? Já to sám nevěděl. Kdo tě sem přivedl? Řekl jsem, 

že Inka. A proč nešla dál s tebou? To jsem nevěděl. Bylo to moc milé a 

velké překvapení. Olga bydlela s maminkou od roku 1960, kdy se 

přestěhovala z Branné do Havířova. Maminka měla jeden a Olga druhý 

pokoj. Nedá se to popsat. To se musí prožít.  

Olga pracuje na šachtě jako strojnice ve Stonavě na šachtě důl 

9. květen a má střídavé směny, zatím jen ranní a odpolední.  

28. dubna 1964 jsem přijat náčelníkem ing. Františkem Palatou u 

sdělovací a zabezpečovací služby Ostrava. Budu údržbářem telefonního 

vedení v úseku Frýdlant nad Ostravicí – Ostrava-Kunčice – Frýdek 

Místek a Český Těšín. Zároveň budu opravovat telefonní přístroje. Do 

této práce mě zacvičoval starší pán Josef Stanečka, velmi dobrý člověk a 

ještě katolík.  

Po třech měsících jsem již pracoval samostatně. Práce se mi líbila a 

byl jsem spokojen. Moje služebna byla Ostrava-Kunčice a šéfem byl 

technik Arnošt Vrona. Parta výborná. 

14. června 1964 jsme si poprvé za dobu 8 let 9 měsíců a 8 dní (to 

byla doba mého vězení) s bratrem Karlem a švagrovou Inge a mou 

manželkou Olgou vyjeli na tramp, a to na Prašivou, 680 m.n.m. Při této 

cestě jsem také poprvé filmoval kamerou Admirou 8/II a natočil jsem 

mimo jiné i Olžinu maminku Žofii, a to jak sedí doma v pokoji a čte 

knížku a popíjí kafíčko (viz. film). Za nějaký čas jsme mamince 

promítali natočený film a hrozně se smála a řekla, na stará kolena jste ze 

mě udělali herečku.  

6. srpna nastal smutný den. Já odešel do Šenova k švagrovi pomáhat 

mlátit obilí a přišel jsem až po osmé hodině večer. V bytě byli všichni 

příbuzní v černém a Olinka byla uplakaná. Sdělila mi, že o půl sedmé 
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maminka zemřela. Tak jsem se s ní ani nerozloučil. Dne 9. srpna 

1964 měla pohřeb v řím.-kat. kostele v Bludovicích. Byl to pěkný 

pohřeb. Já měl aspoň to potěšení, že jsme se maminkou Olgy vůbec sešli 

po návratu z pevnosti Leopoldov. Tak jsme teď zůstali s Oluškou sami.  

Já měl ještě rodiče a tam jsme se všichni scházeli jak o svátcích, tak 

o nedělích. 

Na Mikuláše 6. prosince jsme se sešli jako vždy u rodičů a udělali 

mikulášskou nadílku pro Marcelku, Dalibora a Káju, ti dva kluci jsou 

synové od Jaroslava. Byla to velká legrace, děti se bály a přednášely 

básničky, anebo se modlily. Mikuláše jsem dělal já, čerta Milan, syn od 

Ládi a Inky. Tento večer zůstane nezapomenutelný, jak bylo veselo a 

děti jak se bály. Po odchodu Mikuláše se zpívalo a rozbalovaly se dárky. 

Bylo veselo až až.  

Také na svátek Hod Boží vánoční jsme se opět poprvé setkali 

o vánočních svátcích po skoro deseti letech.  

Ale i já s Olgou jsme zůstali sami. Já přišel z práce a po obědě zdobil 

vánoční stromek a Oluška připravovala štědrovečerní večeři. Nejsou to 

už Vánoce ve vězení, ale na svobodě. 

Je šest hodin a Olga již všechno připravila na stůl. Po modlitbě jsme 

večeřeli. Byl to strašně příjemný pocit, až mi slzely oči. Skoro po deseti 

letech opět spolu.  

Také Silvestr jsme oslavili všichni u rodičů v Suché. Dokonce jsme 

pozvali i mého kmotra Vicence Pěgřimka s křesničkou Marií. Bylo 

veselo, jedli jsme a popíjeli, jak se to na Silvestra dělá, ale tentokrát to 

bylo obzvlášť veselé. Jen aby nám dal Pán Bůh ještě trochu toho zdraví, 

aspoň na pět let. Byl bych velice spokojen. 

Do roku 1965 jsme vklouzli dobře. Přes léto jsme chodívali s Olgou 

k vodě anebo se opalovali. 

8. října jsme si vyrazili s partou na Praděd, byli to spoluzaměstnanci, 

a to J. Víteček, Jindra Číž, Lib. Hynková, její dcera Marcela a manželé 

Tomkovi, Olina a Mirek. Já to bral na kameru 8mm film a točil. (viz 

film) 

Dne 13. listopadu se odbyla svatba Marušky Kotulové, která si brala 

za manžela Jano Ivicu.  

A tak dni utíkaly jako voda. Rok za rokem. Dne 1. srpna jsme na 

dovolené u paní Kuběnkové. Provedli jsme výšlap 3. srpna za krásného 

slunného dne na Širák (1321 m.n.m.). 5. srpna jdeme celá parta, to je 

Máňa Mosnáková, dcera pí. Kubděnkové, s manželem, my dva a slečna 
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Zdenka Parchaňská a další, kteří byli ubytováni u pí. Kuběnkové. 

Donesli jsme hříbky praváky, těch tam bylo dost, ale i maliny.  

6. srpna časně ráno jsme se pro změnu vypravili na Kralický 

Sněžník. Pokud jsme bydleli v Branné, tak jsme si tam nezašli, ale teď 

tam děláme výšlap. Jde s námi od sousedů p. Bartel se svým synem 

Petříkem, naše švagrová a od Olgy sestra Boženka. Já to natáčím na 

8mm film. V pravé poledne jsme dorazili na čáru česko-polskou hranici, 

těsně kolem hraničního patníku. V jednu hodinu jsme byli konečně na 

vrcholu hory Kralický Sněžník u chaty 1322 m.n.m.. Na úplný vrchol, to 

už je ale na polské straně, to je 1324 m.n.m. Konečně odpočinek na 

chatě. Dali jsme si oběd a dobré pivo. Byli jsme se podívat u středu 

Evropy, asi 25 m od chaty je na kamenném podstavci umístěný slon. To 

prý je střed Evropy dle chataře a šlapali jsme do Branné. Ve Šleglově 

povídá Božka, já už dál nejdu. Budu tady čekat tak dlouho, až pojede 

autobus. Olga jí dala tuto odpověď, holka, taky budeš čekat až do smrti, 

poněvadž tady žádný autobus nejezdí. V ten den jsme urazili 35 km. 

Domů jsme přišli kolem čtvrt na devět večer. Pak jsem šel spát. V neděli 

7. srpna jsme se se všemi rozloučili a odjeli do Havířova. Byla to 

opravdu krásně prožitá dovolená. 

Dne 18. ledna 1967 odjela maminka Emilie do Zábřezské nemocnice. 

Dostala zánět spojivek a přidal se zelený zákal.  

22. ledna t.r. jedu s partou jako zájezd na Raču. Jeli jsme autobusem 

od nádraží v Čadci a do Čadce jsme přijeli vlakem. Jela celá naše 

služebna Sdělovací a zabezpečovací služby. Rača byla vysoká 1230 

m.n.m. V ten den tam napadlo 50 cm čerstvého sněhu. Jinak pěkné 

počasí, ale jak jsem viděl chatu na Rači na samém vrcholu, měl jsem 

chuť se vrátit domů. Jsi starý fronťák řekl jsem si, musím to vydržet a 

šlapal jsem hore.  

Chata dřevěná a starobylá, žádná elektrika, jen petrolejové lampy, ale 

bylo tam fajn. Po obědě se šlo lyžovat. Každý předváděl, co umí. Já však 

neuměl nic, jen sjíždět dolů. Kamarádi mi radili, abych nesjížděl dolů. Já 

však nedal a jel šusem dolů. Mordě, najednou v cestě stojí chata lesního. 

Co teď? Co dělat? Sedl jsem na záda a přistál celkem bez újmy u plotu 

lesníka. Nojo, ale co teď? Zase šlapat hore? Nedalo se nic dělat. Přátelé 

jsou už u oběda a já nikde. Kolega Víteček s Vrona jdou ven, zda už 

nejdu. Konečně jsem u oběda, je právě tři čtvrtě na jednu. Tak mě stála 

tato jedna cesta, kterou jsem sjel, tolik námahy, ale ještě dobře, že jsem 

přišel na oběd. Byli jsme tam dva dny a jeli domů.  
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Dne 11. února 1967 jdeme s Inkou, Láďou a Bubíkovími na 

rybářský ples, který nám zajistil švagr, bratr Olgy Josef Vala a sám 

s Julkou též přišli. Byl to pěkný ples a tančilo se až do čtyř do rána.  

23. února 1967 jsem jel se švagrovou Inge až do Ostravy-Přívozu pro 

Marcelku, která přijela z lázní Albrechtice u Krnova. Příjezd jsem 

natáčel na film 8mm. Měla velkou radost z uvítání, koupil jsem jí velkou 

čokoládu. Byla velice ráda. Pak jsme si zajeli do bufetu na čaj a Inge 

s Marcelkou odjely do Havířova a já ještě do služby. Večer byla velká 

slezina u našich doma.  

Musím poznamenat, že dne 19. dubna 1967 zemřel západoněmecký 

kancléř Konrád Adenaer. Byl to muž činu. Postavil všechny kolaboranty 

a funkcionáře NSDAP před soud. Do dvou let byli odsouzení všichni 

zločinci a nacisté v západním Německu.  

Dne 3. 3. 1967 jsme odpoledne odjeli na dovolenou do Branné, ale 

jen na tři dny. V Branné jsme byli u paní Kuběnkové v osm večer. Už 

nás očekávali. Poněvadž jsme promítali se Slavomírem Desenským ještě 

filmy až do půl druhé, tak jsme spali až do půl desáté. 5. 3. jsme 

odpoledne v šestnáct čtyřicet rychlíkem na Ostravu odjeli.  

Také jsem využil velikonočního pondělí na šmigrust. Ráno jedu 

vlakem ve čtvrt na sedm do Ostravy-Kunčic, kde jsem navštívil mou 

známou od kolegy Bubíka a ještě v posteli jsem ji pošmigrustoval. 

Potom jsem ještě navštívil další kolegyně ve stanici a jel do železniční 

stanice Bártovice na paní Anežku Kusinovou. Ta mou návštěvou byla 

překvapena. Po příjezdu do Havířova půl osmé jsem jel do Šenova 

k sestře Ince, a pak ke švagru Láďovi a společně s ním jsme jeli na 

švagrovou Inge a s mým bratrem Karlem pak k mamince, a tam jsme 

pomlázku zakončili. Poněvadž Olga byla v práci, jeli jsme od maminky 

k nám a tímto pomlázka definitivně pro letos skončila.  

8. května 1967 jsme odpoledne navštívili s Karlem zahrádku 

Botorkových, /tchán od Karla/, prohlédli si zahrádku a pak jsme pekli 

nad ohněm ražničí. Zvláště, když se to zapíjelo pivem. 

13. května 1967 odlétá prezident Antonín Novotný do Kanady, ale 

letí normální linkou na zahájení „EXPO 67“. 

28. května t.r. jedu prvním rychlíkem z Havířova do Košic, ale jen na 

Štrbu a zpět. Je to historický okamžik, když do Havířova přijíždí první 

rychlík. Rychlík č. 42 - o půl šesté. Při odjezdu do Žiliny prší, ale dál ve 

Vrůtkách už je jen mlha a v Kralovanech už zase svítí sluníčko. Byla to 

pěkná jízda a poprvé jedu tímto směrem. Poprvé také vidím Vysoké 

Tatry. Krása. Odpoledne ve čtvrt na pět jsem již zpět v Havířově.  
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4. června jsme si opět vyšlápli na Prašivou s Olgou a vařil jsem 

tam vojenskou polévku. Také jsme si zahráli badminton a Olga byla 

pěkně opálená. Domů jsme přijeli pěkně zotavení. 

Od 9. června 1967 pokračují boje ve sporu Egyptsko-Izraelským, ale 

i se Sýrií. Tam Izraelci postoupili až 70 km od hlavního města Damašku. 

V Egyptě obsadili Izraelci poloostrov Synai. 

7. června jsme odjeli v 16.22 hodin rychlíkem z Havířova přes Prahu 

do Plzně. Tam přestoupili na autobus a jeli do Snopoušov. Na místě 

jsme byli přesně v poledne. Tam už byl Hugoš Folwarczny s Ančů, 

Vlasta Divišová a Černí s paní Divišovou, kteří nás srdečně přivítali. 

Tuto dovolenou jsme prožili všichni společně a byli jsme spokojení. 

Hráli jsme begbinton u vody – řeky Úhlavy. 

Využili jsme této příležitosti a navštívili Hlubokou. Jeli s námi také 

Vlasta s Jindrou a prohlédli jsme si rybník Bezdrev a lovecký zámek 

s malou ZOO. Zámek Hluboká je překrásný. Celý areál a jeho zahrady 

máme na 8 mm filmu. Ve čtvrt na sedm jsme jeli rychlíkem zpět do 

Plzně a do Snopoušov. 12. července odpočíváme u řeky Uhlavy a 

opalujeme se a hrajeme begbinton. 13. července jedeme sami do Sušice 

a do Žichovic, odkud se dá dojít na zříceninu hradu Rabí. Natočili jsme 

si to.  

15. července jsme se se všemi rozloučili a tím končí naše dovolená 

ve Snopoušovech. Večer o půl desáté jsme v Havířově. Byla to pěkná 

dovolená.  

7. srpna odjela maminka Emílie do nemocnice v karviné-Ráji na 

žlučník. 8. srpna jsme navštívili maminku, ale je stále ještě na interním 

oddělení. 13. srpna jedeme opět do nemocnice s tatínkem, Láďou a 

Inkou. Je neděle a maminka už je na chirurgickém oddělení. Ve čtvrtek 

17. srpna dopoledne byla maminka operována na žlučník. Operace trvala 

2 hodiny dle sdělení primáře. Měla v játře zarostlý kámen o velikosti 

slepičího vajíčka. Dopadlo to dobře.  

14. října 1967 jsme oslavili tatínkovy 69 narozeniny. Byla to velká 

slezina příbuzných a sourozenců. Pozvali jsme dechovou hudbu a to 

tatínka velice překvapilo a měl z toho velkou radost.  

Musím poznamenat, že dne 24. listopadu se narodila Miluška 

Malířová a Marcelka se narodila 14. ledna 1964. Tak ubíhaly dny, různá 

setkání, narozeniny a dovolené doma i ve východním Německu. Také 

jsme navštívili Maďarsko a jeli raketou po Dunaji až do Budapešti. U 

Baltského moře se nám obzvlášť líbilo Wardeminde. 
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Přišel rok 1968. Ráno vstáváme a rádio podává tyto zprávy: 

Občané, zůstaňte u svých příjmaču. Naše vysílačky jsou vyřazené 

z provozu. Nejprve jsem myslel, že vypukla válka. Co se to propána 

děje? Ptám se sám sebe.  

Další zpráva z rozhlasu zní: Sdělujeme všem občanům 

Československé republiky, že jsme byli v noci okupováni a obsazeni 

jednotkami Varšavské smlouvy to je armádou SSSR, NDR, Polskou a 

Maďarskou. Zachovejte klid, aby nedošlo zbytečně ke krveprolití. Přesto 

v Prostějově vojáci SSSR zastřelili na zastávce ČSAD 23 občanů. 

V Praze byl odstřelován Panteon Muzea na Václavském náměstí. Lidé 

protestovali. Odbojáři z východní armády odevzdávali svá vyznamenání 

za boj na východní frontě. Nic nepomohlo. Byla to lupičská druhá 

okupace naší ČSR. Přijeli v noci jako loupežníci. Továrny a nádraží byly 

obsazovány těmito okupanty. Celá tato akce nastala 21. srpna 1968. 

Ztratili jsme opět svobodu a svou samostatnost. Okupanti ničili telefonní 

kabely, aby se nemohlo dosáhnout spojení se západem. Televize a 

rozhlas vysílal ilegálně ze svých improvizovaných studií. Poslanci 

nocovali v parlamentě a nepustili okupanty dovnitř. Očekával jsem opět 

své zatčení, poněvadž jsem Rusům nevěřil. Ale nestalo se tak. Musím 

říci, že jsem měl klid.  

Dne 28. března 1969 zemřel bývalý velitel spojeneckých vojsk 

Dweik Eisenhower ve věku 79 let. Tento velitel USA army operoval 

v Africe, na ostrově Pantelarie, Sicilie a pak na území jižní Itálie. Podílel 

se hlavně na invazní akci v Normandii ve Francii dne 6. června 1944. 

Tento generál byl zvolen dvakrát prezidentem USA a to od r. 1952 až do 

1956 a po druhé v r. 1956 až do r. 1961. Eik, jak se mu říkalo, se narodil 

14. 10. 1890 v Denisonu – Texas.  

Od 16. dubna 1969 jsou na našem území soustředěná vojska 

Varšavské smlouvy za účelem cvičení protivzdušných vojsk varšavské 

smlouvy. V tuto dobu je v Praze Sovětský diplomat Jakubovský a 

generál Grčko. Sovětští generálové dělají nátlak na vládu ČSR i na ÚV 

KSČ, aby se změnila vláda. ÚV KSČ zatím odporuje. 

17. dubna ve večerních hodinách bylo sděleno veřejnosti, že nastala 

změna vlády. První tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček se vzdal 

funkce tajemníka a na jeho místo byl zvolen Dr. Gustav Husák. 21 

členný ÚV KSČ se snížil na přání SSSR na 11 členný. Občané ČSR byli 

vyzváni, aby zachovali klid a klidně pracovali. Situace se v ČSR 

zhoršuje dle západních rozhlasových agentur zejména Svobodné 

Evropy, kterou neustále poslouchám. 
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V ČSR nastala stabilizace tím, že byli propouštěni důstojníci 

armády, policie, a v podnicích. 

14. června 1969 jedeme na dovolenou já a Olga, ale i Božka, ale 

vlastně to je omyl, jen já jsem jel zajistit dovolenou v Náchodě 

v autokempu. 

Odjeli jsme až 21. července 1969 a jeli s námi švagr Laďa a sestra 

Inka, ale i Božka, sestra Olgy a paní Hynková. V Náchodě jsme strávili 

krásný pobyt. 24. července jsme si zajeli i do Polska. 27. července jsme 

odjeli domů všichni spokojeni. 10. srpna 1969 jsme navštívili také chatu 

sestřenky Libušky Diasové ve Vyšších Lhotách. Byli s námi Láďa a 

Inka a nemohli jsme chatu najít. Bloudili jsme skoro tři hodiny, nakonec 

to dobře dopadlo.  

15. února 1970 jedeme ze služby ČSD – SZD do Tater na mistrovství 

světa ve skocích na lyžích. Byla to nádherná krása. Toto jsem viděl 

poprvé v životě. Mám to i nafilmované.  

Žili jsme také společensky. Tak například jsme byli na školním plese 

z ČSPB, na který nás pozval Kája. Ples se konal v Merkuru a zúčastnili 

se jej já, Olga, br. Faruzel, Tichý, Láďa s Inkou a manželé Rozbrojovi. 

Bylo tam až moc veselo. Domů jsme přišli až nad ránem ve čtyři hodiny.  

A tak běžel náš život s Olgou dál a dál. Prožili jsme celou dobu od r. 

1970 až do konce existence komunistické tyranie. 
 

KONEČNĚ SVOBODA! 
 

Lidé už měli dost komunistické tyranie, osočování a pošlapávání 

lidských práv a začali se srocovat na Václavském náměstí. Také na 

Staroměstském náměstí, ale i jinde v Praze. Konečně 11. listopadu 1989 

vystoupil Václav Havel, že je nutno utvořit vládu dorozumění. Konečně 

tomu porozumněl i prezident Dr. Gustáv Husák. Koncem listopadu 1989 

odstoupil. Sešli se zástupci již utvořeného Občanského centra 

OBČANSKÉHO FORA, kde byla ustavená nová vláda republiky ČSR. 

Prezidentem byl zvolen Václav Havel, člen OF (Občanské forum) a člen 

CHARTY 77. Ministerským předsedou byl zvolen Marian Čalfa, min. 

zahraničí Dinstbir a další.  

Já začal organizovat „KLUB BÝVALÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ 

ZÁPADNÍ ARMÁDY“, přihlásilo se 134 členů z celého okresu Karviná. 

V r. 1992 v červnu jsme tento klub přejmenovali na Československou 

obec legionářskou – jednota Havířov. Při této příležitosti byl přítomen 

člen obce z Ostravy br. Karel Trefný. 
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VOJENSKÁ REHABILITACE 
 

V pátek 25. října 1991 jsme ve Vysoké vojenské škole ve Vyškově, 

kde proběhne rehabilitace vojáků z druhé světové války, kteří bojovali 

na západní frontě. Jsme přítomni i se svými manželkami ve vojenském 

hotelovém ubytování se vším všudy. Jak to proběhlo? Tak ráno byla 

snídaně a přednesen program na dnešní den. Kromě jiného byl zájezd do 

Slavkovského zámku, což jsme se s Olgou přihlásili. Návštěva vojenské 

techniky ve výcvikovém prostoru a ukázky boje. Také studovny Vysoké 

školy vojenské. Nejvíce se přihlásilo na zájezd „Vyškovský zámek“.  

Na zájezd do Vyškovského zámku se také přihlásili mí známí a to 

Jirka Pavel s manželkou, přijeli až z Anglie, Adolf Kaleta, manželé 

Přívarovi, br. Hoes ze Zlína, Kůrkovi z Tábora a další mí přátelé z války. 

Na zájezd do Slavkova s prohlídkou zámku a Mohyly míru vyjely čtyři 

autobusy. Ve všech prostorách zámku probíhala pěkná prohlídka 

s výkladem. Mimo jiné tam byla zajímavá mapa s okolím Slavkova, kde 

byl žárovkami označen postup vojsk Napoleona, Prušáckých a Ruských. 

Byly tam umístěné dobové figuríny všech tehdejších bojujících vojsk. 

Kromě toho ještě překrásná velká zahrada.  

Po návratu ve čtvrt na jednu byl bohatý a dobrý oběd ve dvou 

prostorových sálech. Ministr obrany – generál armády Pezl pronesl malý 

přípitek a my jsme zazpívali: 

It ś a long way to Tipperary 

It ś a long way to go 

It ś a long way Tipperary 

To the sweetest girl i know 

 

Goodbye Piccadily 

Farewell Leicester square 

It ś a long way Tipperary 

But my heart ś right there …. 

 

Olga obdivovala, jak nás obsluhovali sami poručíci. Po obědě byla 

káva, zákusky, jaké si kdo přál, bylo víno a popíjela se whisky. Byla to 

paráda.  

Po večeři byl uspořádán koncert a promítal se film západní armády 

„Návrat domů po 45 letech“. Šli jsme se s manžely Kůrovými a 

Jirkovými posadit do baru ve druhém poschodí. Seděli jsme při 

svíčkách, besedovali a popíjeli, kdo si co přál. Byl jsem z toho všeho 
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utahaný a tak jsme o půl desáté odcházeli a s námi i Kůrovi. Byl to 

moc pěkný den a počasí nám také přálo.  

Ráno 26. října po snídani, která byla v osm hodin, nastal 

nejdůležitější okamžik. V devět třicet už jsme byli všichni v Aule 

Vysoké vojenské škole ve Vyškově a očekávali příští okamžiky. Zazněla 

polnice a přichází náčelník Vysoké vojenské školy a za ním rektor VVŠ 

přebírá hlášení náčelníka. Do sálu vstoupili v ponosu historické prapory 

zahraniční armády na západní frontě. Hrála hudba „Kdož jste boží 

bojovníci“ a nastupuje čestná stráž a tím byla zahájena Morální politická 

rehabilitace vojáků.  

Státní hymnou začal další akt dnešního dne. Byl přednesen slavnostní 

projev náčelníkem generálního štábu ČSA. Čtení rozkazu MO a 

předávání dekretu a plaket armádním generálem Pezlem do vlastních 

rukou. Já byl povýšen jako frekventant VVŠ do hodnosti rotmistra ve 

výslužbě rozkazem č.j. 136 a ve věcech personálních č. 218 ze dne 21. 

října 1991. Bylo to velice dojemné, poněvadž tomu všemu přihlíželi 

rodinní příslušníci a celá tato akce byla točena na video.  

Za morální a politickou rehabilitaci poděkoval předseda Sdružení 

zahraničních vojáků brigádní generál major Tomáš Sedláček. Nastalo 

odnesení zástav a odchod čestné jednotky. Následoval odchod celého 

předsednictva a dalších hostů. V rozchodu hrála vojenská hudba a 

všichni jsme byli velice dojatí. Inu, za těch 45 let jsme si to určitě 

zasloužili. Odešli jsme s Olgou na pokoj a prohlíželi si dekret o povýšení 

a generálskou plaketu. „JE TO MŮJ SLAVNÝ DEN“. O půl jedné byl 

slavnostní oběd, kde se opět zúčastnili vysocí hodnostáři jako rektor 

VVŠ, náměstek ministra obrany, náčelník gen. štábu, armádní generál 

Pezl, tajemník zahraničních vojáků plk. Jan Šturza, generálové Fr. Fajtl, 

Žák, Sedláček, Borský a další. Naše skupina setrvala až do dvou hodin 

s našimi vojenskými přáteli až do příjezdu autobusu. Rozloučili jsme se 

s Jirkou a jeho ženou Betty, zítra už odjíždějí do Anglie. Loučíme se 

s Přívarovými a Kaletovými. My přestupujeme na Havířov a ostatní 

pokračují dál. Jsme po třech dnech doma.  

28. října 1991 je pondělí, státní svátek a vyhlášení samostatnosti ČSR 

v roce 1918. Já, jako hlavní organizátor oslav 28. října, a to poprvé po 

roce 1989 v Havířově. Sraz všech organizací je u Labužníka. Přicházejí 

mažoretky. Už přijela i československá televize z Ostravy. V devět 

čtyřicet odjíždí delegace města Havířova primátor JUDr. Zdeněk Pohl, já 

za ČSOL, K. Cienciala za 3. ZO ČSBS Havířov, ing. Ladislav Bohm za 

MKV Havířov (ČSBS) a sestra Hrčiříková Marie za KPV Havířov 
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(konfederaci politických vězňů ČSR), abychom položili kytice 

u pomníku v Havířově – Prostřední Suché padlým v 1. světové válce.  

Po příjezdu se průvod už seřadil a dal jsem povel k pochodu. Byl to 

demonstrativní první průvod po revoluci 1989. V průvodu bylo asi 1250 

občanů. Vepředu šli skauti, odbojáři II. a III. odboje, mažoretky, orli, 

sokoli a další politické strany, které nesly prvního prezidenta na obraze 

T.G.Masaryka. Byla provolávána sláva. Průvod od Labužníka šel až do 

Kulturního domu Petra Bezruče.  

V kulturním domě byl hlavní program. Zahájil jsem ho jménem 

ČSBS a uvítal přítomné hosty a předal slovo slavnostnímu řečníku plk. 

v.v. Svatoplukovi Škobrtalovi, členu ČSSNS. Byl to pěkný a výstižný 

projev. Tato akce byla natáčena televizí i členem KDPB. Mám 

videozáznam.  

28. října jsem povýšen do důstojnické hodnosti majora v.v. rozkazem 

č. 9/92 ze dne 27. 1. 1992.  

V roce 1991 2. listopadu jsme šli uvítat ministra Klause já a Bohumír 

Jakubják do KDPB. Za Konfederaci politických vězňů ČR Havířov. Sál 

KDPB byl k naprasknutí. Občané stáli i ve foyer.  

V pondělí 18. listopadu zemřel bývalý prezident Gustav Husák ve 

věku 78 let.  

Ve východním Německu se bouří lid a chtějí odstranit Berlínskou 

zeď. Lidé z NDR utíkají a hlásí se na západoněmeckém vyslanectví a 

žádají o politický azyl. Dne 3. listopadu 1989 je už na 2 000 uprchlíků 

z NDR a žádají průchod na západ do Německa. Na hranicích u Chebu 

přejelo auty a autobusy na 9000 Němců z NDR. 9. listopadu dochází 

v Berlíně k bourání Berlínské zdi. Vláda NDR uvolnila hranice mezi 

východním a západním Německem.  

 
 

 

A ŽIVOT JDE DÁL 
 

12. listopadu je neděle a ve Vatikánu je mše svatá a kanonizace sv. 

Anežky České. Tento akt je přenášen přímo z Vatikánu naší Českou 

televizí. Také se s Olgou na tento přenos díváme od 9.15 hodin, ale naši 

to přenášeli jen hodinu, tak jsme pokračovali na Polské televizi. Tento 

den 12. listopad 1989 je historický den, zejména pro ČSR. 

29. května 1990 jsme odjeli do Prahy na dva dny. Nocovali jsme u 

Miloše Dudtka, zetě od neteře Vlasty. Druhý den 30. května vyjíždíme 
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do Břevnova do katedrály sv. Markéty, kde v této katedrále je 

umístěn obraz sv. Otmara a opravdu tam na pravé straně je sv. Otmar a 

naproti je obraz sv. Václava. Toto jsem se dozvěděl v Leopoldově od 

jednoho košického preláta. Moje jméno je Otmar a kupodivu jsem 

biřmovaný Václav. Obraz sv. Otmara znázorňuje sv. Otmara, který drží 

pod paží soudek a napájí z něj námořníky sedící na lodi s přeraženým 

stěžněm. Bohužel, ani klášterní sestra mi nedokázala vysvětlit, co tento 

obraz znamená. 

31. května jsme opět doma v Havířově. Přijeli jsme až po jedenácté 

hodině večer. 

Dne 26. srpna 1990 jsme navštívili Topolčianky, abychom se 

podívali na bývalé letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka. Opravdu 

krásná příroda, ale bylo strašné vedro a vzduch zcela nedýchatelný. 

Příroda jako na podzim, tak to bylo všechno suché.  

Dne 20. září 1990 mi přišla od Vyššího vojenského soudu Trenčín 

soudní rehabilitace. Byl mi rehabilitován celý uložený trest. Dle 2 RZV 

zák. č. 119/90sb. ze dne 4. září 1990. Dostali jsme odškodnění, ale co je 

nám platné odškodnění, když život skoro 10 let strávený ve vězení je 

ztracen. Sice ne tak docela, poněvadž jsem se něčemu naučil. Rozeznám 

člověka dle obličeje a vzhledu. Naučil jsem se také černému řemeslu, 

což se mi pak na svobodě hodilo a také jsem jej uplatnil.  

Moje Olga stále pracuje, ale už na střídavé směny. Když má 

odpolední, chodím jí naproti k ÚAN ČSAD. 

29. října 1990 jsem navštívil schůzi OF v Bytostavu a byl se mnou 

také Josef Špalek, člen ČSL (Československá strana lidová), Bohumír 

Jakubják, Světnička Karel všichni za KPV ČR. Jednalo se o návrhy na 

kandidátku pro volby. O kandidaturu se ucházel též člen KSČ a bývalý 

předseda MNV. Ostře jsme všichni z KPV proti němu vystoupili s tím, 

že v padesátých letech se vyvaloval na plážích v Pákistánu a podpisoval 

pro nás odsouzené politické vězně velké tresty, a dnes by chtěl zase pan 

Šimeček využívat výhody. Žádali jsme předsednictvo OF, aby se na 

kandidátku nedostal. V zápětí se pan Šimeček kandidatury vzdal. Byl 

velký potlesk. 

Také jsem kandidoval do České národní rady za KAN (Klub 

angažovaných nestraníků), ale s tím, že nebudu na zvolitelném místě. 

Dnes toho lituji, že jsem tak udělal. Přesto jsem obdržel 1 436 

preferencí. To mě ale velmi potěšilo. 

 
ZALOŽENÍ KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ 
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Již 17. listopadu 1989 jsem obcházel své známé mukly (tak se říkalo 

politickým vězňům) a začal jsem organizovat Sdružení politických vězňů 

z padesátých let za doby komunistického režimu. První, kteří se mnou 

souhlasili, se přidali. Byl to Josef Špalek, Karel Kalaš, Ing. Zdenek 

Rojovský – oba leopoldováci, Karel Světnička, Bohumír Jakubják a Anna 

Hrčiříková s manželem Bedřichem. 

Sestavil jsem přípravný výbor SPV (Sdružení pol. vezňů) a nastala volba 

mezi námi. Jako předsedou sdružení byl zvolen Bohumír Jakubják, 

místopředsedou já, tajemníkem Josef Špalek, pokladníkem Ing. Karel Kalaš 

a dva členové výboru. 

Poněvadž jsme neměli peníze a bylo třeba rozmnožit pozvánky na 

svolání vězňů, každý člen z přípravného výboru věnoval jako dar částku 

100 Kč. Připravili jsme pozvánky a dali je namnožit. Setkání všech muklů 

jsme stanovili na 6. března 1990, kde se dostavilo 108 muklů do kavárny 

Orion v Havířově-Bludovicích z celého okresu Karviná. Schůzi zahájil br. 

Boh. Jakubják. Hlavní projev pronesl br. Špalek. Br. Taichman z Ostravy 

pronesl zdravici již též za Sdružení politických vězňů z Ostravy. Já jsem 

přehrál z magnetofonu projev prvního prezidenta T. G. Masaryka k 10. 

výročí vyhlášení ČSR v parlamentě. Tím jsme zároveň vzpomněli jeho 

narozeniny. Nastala volba řádného výboru a sdružení bylo přejmenováno na 

KONFEDERACI POLITICKÝCH VĚZŇŮ, okresní odbočka Karviná se 

sídlem v Havířově. Do čela odbočky jsem byl zvolen já a 

místopředseda Boh. Jakubják. Tajemníkem zůstal nadále br. Josef 

Špalek a pokladníkem se stal br. Zdenek Rojovský. Kulturním referentem 

se stal br. Karel Světnička a další členové výboru – Anna Hrčiříková, Ing. 

Karel Kalaš a br. Pospíšil. Za Karvinou br. Rudolf Gajdziok z Petrovic u 

Karviné. Tím začala organizace KPV ČR provádět svou činnost 

v Havířově. 

 

 

NĚKOLIK VZPOMÍNEK Z UPLYNULÝCH LET 

V roce 1974 zemřel můj tatínek Karel, bylo 29. října 1974. 

V roce 1974 - 25. prosince zemřel náš švagr Ladislav Vicenec. 

V roce 1987 – 21. května zemřela moje maminka Emílie. 

V roce 1991 – 15. června jsme se zúčastnili odhalení pamětní busty 

našemu velícímu generálovi Aloisi Liškovi, veliteli I. Čs. samostatné obr. 

brigády v Anglii a později při obléhání pevnosti Dunkerque ve Francii. 

Pamětní busta byla odhalena na zahradě jeho rodného domku na Malé Skále 
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u Trutnova. Za naši obec legionářskou jeli br. Jež Pavel, Kaleta Adolf, 

Sagitarius, Fr. Přívara a já. Na místě jsme se setkali i s Jirkou Pavlem s jeho 

manželkou Betty, kteří přijeli z Velké Británie. Sestrou Libuši Motykovou 

z Plzně a paní Miluší Humplovou, ta přiletěla až z Austrálie. 

Dne 16. června 1991 jsme pochodovali po Václavském náměstí až 

k soše Václava, kde byly projevy předsedy vlády a ministra V. Klause, 

který se vyjádřil, že nikdo ze zahraničních vojáků nesmí být zapomenut! 

Byl to první demonstrativní pochod zápaďáků po sametové revoluci. 

Musím ještě připomenout, že dne 5. října 1986 zemřel můj bratr Jaroslav 

na infarkt a embolii plic. 

Dne 29. dubna 1996 jsme byli pozváni na setkání veteránů druhé 

světové sálky do Moravské Třebové, kde byla provedená přísaha vojáků 

technického gymnázia. Druhý den 30. dubna byla vojenská přehlídka na 

náměstí v Mor. Třebové a byly předneseny projevy starostky města a 

náčelníka školy vojenského gymnázia – plukovníkem Veselým. Na závěr 

promluvil generálmajor Tomáš Sedláček, předseda Sdružení 

Československé obce legionářské Praha. Následoval společný oběd v areálu 

vojenského gymnázia. Po obědě prohlídka města Mor. Třebové autobusy. 

Za naši jednotu se zúčastnili br. Přivara Fr., Siuda Lad., Cienciala K., 

Studnický Josef, Bystroň K. a já. 

 

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM Z TĚŠÍNSKA 
Na jaře r. 1995 podal předseda jednoty ČSOL návrh na odhalení 

pamětní desky padlým vojákům ve druhé světové válce na východní a na 

západní frontě včetně letců z území Těšínska. Návrh byl výborem jednoty 

jednomyslně přijat. Jednota přistoupila k různým jednáním v této 

záležitosti. Hlavně s Ing. Arch. Ivo Plesníkem, kamenosochařem v Českém 

Těšíně s Vlad. Balysem, s Historickým vojenským ústavem v Praze a 

památkovým ústavem v Ostravě a na okrese Karviná. Začali jsme jednat i 

se sponzory některých větších podniků. A další formality k odhalení 

pamětní desky. 

S opavsko-ostravským biskupstvím se jednalo v Ostravě s biskupem 

Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem o pozemek, který nám pro tuto 

pamětní desku věnoval u kostela sv. Anny v Havířově. S tímto také 

souhlasil místní farář Václav Gandera. Celá záležitost trvala tři roky, než 

došlo k odhalení této pamětní desky.  

Po všech jednáních došlo konečně dne 30. října 1998 k odhalení této 

pamětní desky, na které bylo vytesáno 123 jmen padlých vojáků včetně 
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různých hodností i letců jak z východní tak i západní fronty a pouze 

z území Těšínska.  

Ceremoniál začal Ekumenickou mší, na které se podíleli Řím. kat. děkan 

Petr Černota z Karviné, místní farář Václav Gandera, evangelický zástupce 

biskupa Cieslar. V jedenáct hodin pak u pamětní desky zahájil předseda br. 

pplk. V.v. Otmar Malíř tímto proslovem:  

„Milí bratři, milé sestry, vážení hosté, vážení pozůstalí, dámy a pánové. 

Je mi ctí, že jsem pověřen zastoupit Sdružení ČSOL Praha a jsem rád, že 

Vás mohu uvítat i jménem ČSOL jednoty Havířov a říci, že dnešní den je 

pro nás a zejména pro mladou generaci tak historickou událostí již proto, že 

se scházíme u příležitosti 80. výročí vyhlášení ČSR, 28. října 1918 I. 

prezidentem, osvoboditelem, profesorem T. G. Masarykem a jeho 

přičiněním za osvobození z Habsburského mocnářství, za nějž pokládali 

životy Českoslovenští legionáři v I. světové válce.  

Dnes, na tomto místě odhalíme „PAMĚTNÍ DESKU“ se 123 jmény 

padlých hrdinů války – vojáků i letců z tohoto území Těšínska, kteří opět 

položili své mladé životy za Československou republiku na bojišti II. 

světové války na východní i západní frontě.  

Konečně jsem rád a s uspokojením mohu vyslovit, že po 53 letech mohu 

důstojně uctít památku těchto 123 padlých. 

Lidé mají různá přání, cíle i lásku, ale válka jim to všechno vzala. Válka 

přináší lidem bolest, smutek a slzy, brala jim klid, štěstí a radost. Vzala 

rodině otce, rodičům syny, blízké a známé.  

Občané tohoto území se odebírali do zahraničí různými dobrodružnými 

a nebezpečnými cestami, které se neztotožňovaly s německou okupací a 

toužili se zbraní v ruce bojovat proti hitlerovskému německému nepříteli. 

Přáli si tak splnit svou vlasteneckou povinnost a k navrácení Těšínska 

k osvobozené Československé republice. Připomenu jen některé bojové 

akce, třeba na oslavu státního svátku 28. října 1944, to byl první útok I. čsl. 

samostatné obrněné brigády u Dunkerque ve Francii, kde mezi prvními padl 

v boji kamarád vojín Jindřich Vaněk ze Starého Města u Frýdku. 

V akci 5. listopadu 1944 padl mimo jiných Zdenek Bednárek 

z Havířova-Dolní Suché. V bitvě o továrnu FILATURE (lihovar) to byl 

vojín Josef Musiol z Lutyně a další a další.  

V poslední bojové akci na sklonku války dne 11. dubna 1945 v prostoru 

Madricku, západní části pobřeží dunkerského perimetru padli dva těšínští 

kamarádi vojín Alois Macošek z Konské u Třince a vojín Jaroslav Šajtar 

z Petřvaldu. 



 

 

 

166   

Musím také připomenout hrdinné boje na východní frontě našich 

těšíňáků, třeba u Sokolova, Kyjova, na Dukle, v Malé Fatře a v ostravsko-

opavské operaci a dalších místech bojů až do Prahy.  

Jeden z mnohých kpt. Rudolf Jasiok z Havířova-Dolní Suché padl jako 

tankista již na dosažené hranici ČSR, vojín Maxmilián Holcer z Karviné-

Fryštátu a mnozí další. 

Vzpomenu také letce. Mezi jinými to byl pplk. letec Ludvík Konziolka 

z Dolní Lutyně, pplk. letec Jaroslav Hlaváč z Petřvaldu a kpt. letec Walter 

Hecht z Třince a další.  

Právě zde na této půdě území Těšínska a u této pamětní desky padlým 

prožité tolika zvraty a zkropenou krví synů a dcer našich a spřátelených 

národů si při jejich nehynoucí památce slibme: „ŽE NEDOVOLÍME 

UHASIT ŽHNOUCÍ POCHODEŇ LÁSKY K RODNÉ NAŠÍ ZEMI A 

ODPOVĚDNOST ZA JEJICH BUDOUCNOST!“ SLIBME, že v nás nikdy 

neodumře vlastenectví, které je v dnešním složitém světě zárukou národní 

budoucnosti.  

Jsem rád, že jsme se zde v tak hojném počtu sešli, abychom na naše 

mladé chlapce vojáky vzpomněli a vzdali jim tak čest za jejich odvahu a 

statečnost.  

Milý bratři, milé sestry, vážení pozůstalí, vážení hosté, dámy a pánové. 

Jménem ČSOL jednoty Havířov Vám chci ale i jménem za naše padlé 

kamarády poděkovat za účast a prosím Vás, až půjdete okolo této pamětní 

desky, pozastavte se na okamžik a vzpomeňte, že ONI PADLI, 

ABYCHOM MY ŽILI! Děkuji za pozornost.“ 

Následovalo odhalení pamětní desky primátorem města Havířova JUDr. 

Zdenkem Pohlem, který též pronesl několik slov. Dále promluvili přednosta 

okresního úřadu ing. Jan Weber, náčelník okresní vojenské správy pplk. 

ing. Vladimír Jalůvka. Za okresní výbor Českého svazu bojovníků za 

svobodu hovořil ing. Ladislav Bohm. Také promluvil MUDr. Jiří Musial za 

nezávislou politickou stranu. 

Následovalo žehnání (svěcení) pamětní desky děkanem Petrem 

Černotou. Vojenská posádková hudba z Brna zahrála českou hymnu a 

vojenské družstvo vypálilo 5 čestných salv. Pak k pamětní desce se kladly 

věnce za ČSOL, Konfederace politických vězňů a další z přítomných 

zástupců. Hlavně se poklonili pozůstalí a taktéž položili své kytice.  

V pravé poledne se rozezvučely sirény na celém území Těšínska a tím 

byl tento ceremoniál ukončen. Následovalo pak setkání s představiteli 

města, okresního úřadu, pozůstalými a s některými sponzory.  
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Po ukončení této akce u mě nastala srdeční zástava – infarkt 

s klinickou smrtí. Jen díky Bohu, že se dostavila na místo rychlá zdravotní 

služba, a tak jsem se probudil až po pěti dnech z komatu.  

Po probuzení mě navštívil primář MUDr. Fajkosz a sdělil mi, co se stalo 

a že se nacházím v havířovské nemocnici. Domů jsem byl převezen 24. 

listopadu 1998. 

 

ODKAZY 
 

Co říci nakonec svých vzpomínek po 57 letech. Skončilo válečné 

běsnění, v němž umíraly milióny lidí na frontách Evropy, Afriky a Dálného 

východu vinou německého, japonského a italského fašismu? 

V tom válečném šílenství byli krutým způsobem umučení lidé 

v koncentračních táborech, vznikly nesmírné materiální škody 

bombardováním měst a vypalováním vesnic, jak to dělali zfanatizovaní 

Němci v Sovětském svazu, Polsku, u nás, ale též v zemích západní Evropy. 

Po dvouletém uklidnění a svobodě po válce přišla opět doba nového 

utrpení, a to po 25. únoru 1948. 

Čtyřicet let převýchovy celých generací, rozvrácení struktury staré 

společnosti, deformace myšlení, dezinformace třídním bojem vyvolané 

konflikty ve společnosti, popravy lidí, kteří se ničím neprovinili, ale také 

těch, kteří se provinili. To všechno muselo bezpodmínečně vnést zmatek do 

myšlení jednotlivců i celého národa. Samozřejmě to muselo mít vliv na 

chování mladých generací a jejich postoj k životu vůbec.  

Situace se zdála být naprosto bezvýchodná, asi taková, jakou ji viděl Jan 

Ámos Komenský, když psal „Kšaft umírající matky Jednoty bratrské“. 

Zopakujme si s ním jeho závěr: „Věřím i já v Boha, že po přejití vichřic 

hněvu božího, hříchy našimi na hlavy naše uvaleného, vláda věcí Tvých 

znovu k Tobě se navrátí, ó lide český“. 

Já doufám, že si člověk brzy uvědomí, že aby dobře žil na této krásné 

zemi, nepotřebuje k tomu války, věznění a popravy. 

Své vyprávění jsem nenapsal jen proto, abych si zavzpomínal na dobu 

vlastně již dosti dávnou, ne však bezvýznamnou, ale chtěl bych jej zároveň 

věnovat i jako poctu těm, o kterých se zde zmiňuji. 

Jsem rád, že se setkáváme v kanceláři ČSOL se členy, kteří bojovali na 

všech frontách ve druhé světové válce a tak zdržujeme své přátelství. Jsou 

to: Ladislav Siuda, Karel Cienciala, Miroslav Kasala, Pavel Jež, Josef 

Studnický, Josef Toman, František Přívara, Rudolf Lipovčan, Miroslav 

Fišer, František Maléř, Jindřich Valošek a hodně dalších, jejichž jména zde 

neuvádím, budou čtenářům mého příběhu neznámá, ale pro mne znamenala 
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mnoho – přátelství lidí, s nimiž jsem prožil nezapomenutelné chvíle 

svého života. 

Jsem také rád, že se scházíme i my, jak se říká muklové v kanceláři KPV 

ČR zejména leopoldováci Ing. Karel Kalaš, Zdenek Rojovský, Petr Mokroš 

a další. To si zavzpomínáme na dobu věznění, komunistického blahobytu a 

rodné strany. 

Věřím, že v současné době i v budoucnu bude už jen vítězit pravda nad 

lží, píle a snaha dobrých lidí nad nevraživostí a závistí, obětavost nad 

pohodlností, důstojnost a pocta nad ponižováním, přátelství nad agresivitou 

tak, jak v minulosti zvítězila naše draze vykoupená svoboda a v r. 1989 

obnova demokracie v ČSR. Že zvítězilo dobro nad zlem, násilím, tyranií a 

fašismem. Teď jde o to, aby člověk uměl se svou svobodou dobře nakládat.  

 

Plk.v.v. Otmar Malíř 

 

 

JEŠTĚ PÁR ČÍSEL K VYLODĚNÍ 6. ČERVNA 1944 

 

Vylodění spojeneckých vojsk se připravovalo na 5. června 1944, ale 

vzhledem ke špatnému počasí se akce „OBERLORD“ odložila na 6. června. 

Největší vojenské akce v historii vojenství se zúčastnilo 6428 dopravních 

lodí, 23 křižníků, 104 torpedoborců, 11 500 bombardérů atd. O několik 

týdnů později se v prostoru SWORD u vesnice Arnamanche vylodila 

v druhém sledu 1. čs. samostatná obrněná brigáda. Poté byla od října 1944 

do 9. května 1945 použitá k blokádě obklíčeného přístavu Dunkerque. 

K 47. výročí uveřejňuji báseň anglického autora Geralda Kersche napsanou 

pravděpodobně v den invaze. Její anglický název zní A SOLDIER – HIS 

PRAY. 

 

Vojákova modlitba 

 Stůj při mně, Bože, v temné chladné noci. 

 Tak dlouhá je. Mne nenech bez pomoci, 

 když plamínek mé odvahy už skoro zhas. 

 Buď se mnou, Bože, dej mi sílu zas. 
 

 Tak rád mám hry, tak rád se vrhám v boje, 

 tmu nenávidím, jas je radost moje. 

 O srdce mé se dělí děti s matkou svojí, 

 však kdo má život rád, se umírání bojí. 
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 Ach, živote, v němž štěstí řídký host, 

 přec chci Tě žít! To není zbabělost. 

 Tak těžko loučíme se, já i moji milí. 

 Ó, velký neznámý, dej srdci víc síly! 
 

 Tys pro nás ztišil rozbouřené vlny, 

 když u Dunkerku břehy byly plny 

 tvých věrných synů. Tam jsme já a moji druzi 

 v Tvé mocné ochraně šli cestou strašné hrůzy! 
 

 Tak bez naděje byli jsme, tak sami, 

 jen vlast a oběti mrtvých byla s námi. 

 Ten odkaz nesměli jsme zradit. Všechny strázně  

jsme tehdy podstoupili, neznali jsme bázně. 
 

 My byli muži. Dospěli jsme k moři, 

 ač oslepení, zemdlení a choří,  

 však duše zpívala jak pták, když vítá den. 

 Ó, Bože, zdá se to jen jako hrozný sen. 
 

 Já pochopil, že smrt je jenom brána 

 a proč z nás mnozí dožijí se rána. 

 Chceme dětem přinésti mír a svobodu,  

 osvobodit bratry, chceme lepší svět –  

 lid zbavit násilnické chátry. 
 

 Mne zrodil jenom prosté matky klín 

 a prostého jsem lidu syn. 

 Ó Bože, dejž, ať činy dokazují denně, 

 že ač jsem prostý muž, že nikdy nejsem méně. 

 

 A pomoz mi, až smrt se bude blížit, 

 Bych úsměv svůj mohl s jejím šklebem zkřížit. 

 A skončím-li z Tvé vůle v bezejmenném hrobě, 

 Mou duši vítěznou pak zdvihni z prachu k sobě. 

 

Básnický překlad napsal v noci z 20. na 21. června 1949 v době popravy 

divizního generála Heliodora Píky na Borech u Plzně tamtéž vězeň pplk. čs. 

západní armády Jaroslav Picka.  

Některých materiálů bylo použito z MO ČR a Vojenského historického 

ústavu v Praze.  
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Přehled o statistice obyvatelstva na Těšínsku v době okupace byl 

výňatek z „Tajných zpráv NSDAP na Těšínsku“ opsáno z vydání Krajským 

nakladatelstvím v Ostravě v r. 1946 Milan Myško. 

Recenzovali: Doc. Dr. And. Grobelný, kandidát historických věd.  

           Promovaný historik Josef Michňák. 

Německé překlady dokumentů přeložila Dr. Zdenka Čermáková. 

Publikace Slezského ústavu ČSAV v Opavě, svazek 51. 
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