
 

Dočkal jsem se svobody

Příběh Milana Krejčiříka



Toto je můj příběh, příběh Milana Krejčiříka.

Když jméno vyjadřuje typickou vlastnost pojmenovaného, 
říká se NOMEN OMEN.

V Čechách se muži, co šije oděvy, říká krejčí, malý krejčí je krejčík,
na Moravě se říkávalo krejčíř, malý krejčíř byl krejčířík.

Mí předkové byli tkalci a krejčí.
Po nich mám v genech zbytky jejich typických vlastností:

pracovitost, houževnatost, tvořivost a odolnost vůči stresu.

Jsem Čech a hrdý Moravan, 
mé kořeny sahají hluboko do dávné minulosti,

narodil jsem se ve svobodném Československu,
zažil jeho rozbití po Mnichovském diktátu,

nacistickou okupaci zbytku Čech a Moravy,
protektorát jako součást Velkoněmecké říše, 

kdy úředním jazykem byla němčina,
strach o život, strádání a utrpení druhé světové války,

porážku nacistického Německa, vítězství spojenců, osvobození,
únorový komunistický puč a bezohledný teror padesátých let, 

politické uvolnění let šedesátých, Pražské jaro,
vojenské přepadení Československa a okupaci Sovětským svazem

spojenou s dvacetiletou „normalizací“, 
příběh člověka, který se na prahu důchodového věku

dočkal zhroucení totalitního režimu a vytoužené svobody.



Část prvá

Ozvěna svědomí

Na snímku Milan Krejčiřík ve svých dvaceti devíti letech



Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly.
Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout

jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu.
   

Karel Marx, Bedřich Engels, Komunistický manifest

Komunismus skončil, protože skončit musel.
Byla to dlouhá a krvavá cesta nikam.

Dál už se touto cestou jít nedalo.
Komunisté rozložili a rozbili sociální strukturu společnosti.

Přiblížili hospodářství úrovni rozvojové země.
Zkazili, co mohli a pak odešli od moci.

Zbyl po nich chudý národ v bohaté Evropě.
        

Stanislav Reiniš

Komunismus proslul svou prolhaností.
Pojem „dezinformace“ pochází z jeho dílny.

To je vaše pravda! Absolutní pravda neexistuje!
Tak proč nám otcové zakladatelé vložili do vínku heslo,

že PRAVDA VÍTĚZÍ?

PRAVDA je zcela logicky jen jedna. 
Pokud je list papíru bílý, je bílý. 

Když někdo tvrdí, že je černý, 
není to JEHO PRAVDA, ale JEHO ILUZE. 

Papír nemůže být současně bílý a černý. 
Nemůže být tedy ani více pravd. Může být jen více iluzí.

   
Pravda zvítězí, ale dá to fušku,

říkával Jan Masaryk z londýnského exilu.
   

Všechno má svůj čas,
říkal král Šalamoun



Prolog

Všichni to známe. Stojíme před důležitým rozhodnutím a ozývá se nám vnitřní hlas.
   

–  Nedělej to, není to správné...
–  Ale vždyť to dělají všichni...
–  Je to nefér vůči tvým rodičům…
–  Ale vždyť už jsou staří – jednou budou rádi, že jsem to udělal...
–  Je to nefér vůči tvým malým dětem…
–  Ale zas bych jim mohl posílat víc peněz…
–  A co tvoje přítelkyně? Bude jí dvacet osm a tys jí slíbil, že do třiceti budete mít

první dítě. Co když je v jiném stavu?
   

Co je to vlastně svědomí? Je to hlas anděla, nebo hlas ďábla? Asi obou, jenom my
nedokážeme rozpoznat, který hlas patří andělovi a který ďáblovi. Ať už se rozhodneme
jakkoliv, ozvěna svědomí nás pronásleduje stále. Bylo to rozhodnutí správné? Nebyla to
chyba? Neublížili jsme svým rozhodnutím někomu?
   

Kybernetika změnila svět. Internet ovládl veškeré komunikace. Spojil lidstvo. Dnes
můžeme na něm zcela  svobodně psát.  Kdokoliv může z  kteréhokoliv místa  na  naší
planetě ovlivnit dění světa. Ať už pozitivně, nebo negativně. Ale není to zas tak jedno-
duché. Jsme zahlceni informacemi. Píšeme, ale nikoho to nezajímá, nikdo to nečte. Vy-
křikujeme,  ale  není  nás  slyšet,  nikdo  nás  neposlouchá.  Jen  zlomek  informací  tvoří
zprávy, které nás zajímají. Ty ostatní nás nezajímají, protože je nedokážeme vyhodnotit.
Sledujeme na televizi plytké pohyblivé obrázky, abychom zabili čas, ale ten nám pak
chybí – abychom mohli mlčet a přemýšlet.



1923
Dovolená v Jugoslávii

   

Československo existuje necelých pět let.
Je léto. Tři dcery Augustina Kotila, Marie, 29 let, řečená Karma, Emilie, 26 let, moje

maminka, a Růžena, 24 let, cestují na dovolenou k Jaderskému moři. Pro Čechy a Mo-
ravany byla tehdy Jugoslávie zemí zaslíbenou. Pevná československá koruna zaručova-
la, že pobyt na Jadranu vyšel levněji než doma.

Cílem dovolené byla Abbazia (dnes chorvatská Opatia). Je to kolébka jadranského
cestovního ruchu a oblíbená destinace společenské smetánky, která si právem vysloužila
přídomky Perla Jadranu, První dáma či Královna cestovního ruchu.

Český houslista Jan Kubelík zde vlastnil
vilu Rosalia, kde v letech 1922 – 1932 
trávil s rodinou vždy značnou část roku. 

Před vilou Angiolina stojí jeho socha.

   

Maminka se v Abbazii seznámila s vedoucím brněnské pobočky Čedoku.      

Třetí  zleva  Růžena,  
Emilie, moje maminka,
neznámý ctitel, Marie.

 





1926
Návrat na Monte Grappa

   

Tatínkovi bylo šestnáct, když vypukla první světová válka. V devatenácti už byl spolu
s dalšími  Čechy na  italské  frontě.  Většinu  času  tam vojáci  trávili  v  zákopech  nebo
skalních  úkrytech  italských  Dolomitů  v  prostoru  horského  masivu  Monte  Grappa.
Bojové podmínky byly hodně drsné. 

Fronta v Dolomitech byla svým způsobem ojedinělá. Boje se odehrávaly na rozsáh-
lých náhorních plošinách, věžových vrcholcích, táhlých, těžko přístupných hřebenech,
v úzkých roklích a ve vysoko položených horských sedlech. Vrcholu neobvyklosti do-
sáhla v tom, že obě strany nebojovaly jen proti sobě, ale hlavně proti nevyzpytatelné
přírodě. Na obou stranách zahynulo přibližně 180 tisíc vojáků. Přímo v boji jich padla
jen třetina, zbytek měly na svědomí nepříznivé vlivy velehor a jejich následky – nemo-
ci, hlad, nouze, vyčerpání a laviny. V lavinách jich zahynulo 60 tisíc.

Teď je tatínkovi dvacet osm a on se vrací na místo činu... 

           Tre Cime di Lavaredo (tři vrcholy Lavaredo) – symbol italských Dolomitů



 
   

Podle  záznamu  v ces-
tovním pase strávil  ta-
tínek  v  Itálii dobu od
7.5.1926 do 28.5.1926.



Vítězstvím se válka nevyhrává. Dejme tomu, že obsadíme San Gabriele.
A taky třeba Corso a Monfalcone a Trieste. A co potom, ptám se! Viděl 
jste dneska všecky ty hory v dálce? Copak myslíte,  že je všecky můžem 
obsadit?

                                                                     Ernest Hemingway: Sbohem armádo

     



1927
Seznámení

   

Rodiče se poznali na Wilsonově nádraží ve vlaku z Prahy do Brna někdy v roce 1927.
Podle jejich vyprávění se to odehrálo takto: 

Posmutnělá  maminka  usedla  do  kupé  rychlíku  do  Brna  a  přemítala  o  své  bu-
doucnosti. Před chvíli se rozešla se svým partnerem, ale stále na něho myslela. Strávili
spolu čtyři roky, a teď se nedokázala vyrovnat s tím, že vše už definitivně skončilo. Po-
znala ho o dovolené v Abbazii. Tam se sblížili a začali spolu chodit. 

Vedoucí brněnské pobočky Čedoku byl o několik let starší a mamince se moc líbil.
Plánovali svatbu a byli už zasnoubeni. Pak mu onemocněla matka a on se přestěhoval
do Prahy, aby se mohl o ní postarat. Podařilo se mu získat místo v pražské centrále Če-
doku a v Praze se definitivně usadil. Mamince už bylo tehdy třicet jedna roků. Chtěla se
vdávat a mít děti. Několikrát za ním jela do Prahy.

   

Tatínek v té době odcházel z pražské Plodinové burzy a pospíchal na nádraží, aby sti-
hl vlak do Brna. Wilsonovo nádraží bylo nedaleko Senovážného náměstí, takže si mohl
dovolit přijít na poslední chvíli. Sotva nastoupil do vagónu, průvodčí zabouchl dveře,
výpravčí zapískal a vlak se rozjel. 

Procházel uličkou a hledal prázdné kupé. Zastavil se u jednoho, kde u okna seděla
mladá  žena.  Otevřel  dveře,  pozdravil  a  sedl  si  k  oknu proti  ní.  Jezdil  mezi  Prahou
a Brnem často a byl zvyklý s cestujícími konverzovat, aby čas rychleji ubíhal. Tentokrát
ale seděl mlčky a překvapeně zíral na ženu. Měla černé kadeřavé vlasy a tmavohnědé
oči, na sobě bílou halenku s velkým límcem, černý svetr a černou sukni. Nepochybně ho
zaujala. V lehce zarudlých lesklých očích zahlédl smutek, tak si netroufal hned začít
rozhovor.

http://milan.i-line.cz/knihy/wilsonovo_nadrazi.pdf


Vlak ujížděl, maminka se dívala z okna, ale myšlenkami byla stále v Praze. Instink-
tivně cítila pohled cizího muže a občas na něj pohlédla. Co ten kluk na mě pořád kouká,
pomyslela si, a nebylo jí to moc příjemné. Dlouho to nevydržela. Vstala, odsunula dveře
kupé, stoupla si k oknu do uličky a mlčky pozorovala ubíhající krajinu. Po chvíli k ní
přistoupil ten neznámý mladík…

Tak nějak započal životní příběh mých rodičů. Než dorazil vlak do Brna, už si ti dva
nebyli tak cizí, když vystupovali z vlaku, tatínek se maminky zeptal, může-li ji doprovo-
dit domů, a protože maminka neprotestovala, dojeli spolu do Králova pole. 

Trvalo to ještě nějakou dobu, než maminka souhlasila, aby se scházeli častěji a pra-
videlně. Tatínek byl trpělivý a k mamince velmi pozorný. Občas ji přinesl květiny nebo
drobný dárek. Někdy vyrazili na výlet do vinohradu i s dědečkem Augustinem. S ním
tatínek hovořil o své práci a o svých plánech. Dědečkovi se líbil. 

Vinohrad v Brně na Kociánce.

Emilie Kotilová (moje maminka)
Marie Kotilová, řečená Karma
Růžena Kotilová
Augustin Kotil (můj dědeček)
Jaroslav Krejčiřík (můj otec)



1928
Zásnubní dar

   

Zanedlouho se rodiče zasnoubili. Tatínek daroval mamince k zásnubám zlatý náramek
a prstýnek s briliantem, a protože oba došli k názoru, že si našli toho pravého životního
partnera, v sobotu 30. června 1928 vstoupili v Brně, Králově Poli do manželství. Ma-
mince bylo třicet jedna roků, za svědky jim byli moji strýcové – třiačtyřicetiletý ředitel
brněnské banky Moravia Josef Němec a pětadvacetiletý učitel Břetislav Kotil. Novo-
manželé si pronajali byt v Antonínské ulici číslo 4. Byl v prvém patře, dva pokoje měly
okna orientována do Antonínské, třetí pokoj a obytná kuchyně do dvora. Z oken do uli-
ce byla vidět protilehlá budova alumnátu – jak se tehdy říkalo semináři, neboli ústavu
pro výchovu katolických duchovních – a park, který k němu tenkrát patřil. Maminka zů-
stala doma, starala se o domácnost a připravovala se na mateřství. 



Nemanželský dědeček 
   

Dědeček Hynek, tatínkův otec, byl nemanželským synem prababičky Kateřiny Krejčiří-
kové. Díky tajné lásce prababičky Kateřiny si potomci zachovali její dívčí jméno Krej-
čiřík. Babička Marie Kaštická pocházela z Rosenbergu (dnes už je to součást Chrlic).





Původ jména Kotil
   

V českém prostředí se jméno Kotil vyslovuje měkce, takže připomíná nějakou sou-
vislost s kočkami (kotit). Ve skutečnosti je slovo Kotil velmi staré, vyslovovalo se tvrdě
(kotyl) a má mnoho variací: Cottel, Cottils, Cottiels, Cottle, Cottilard, Cuttell, Cuttill.
Setkáváme se s ním už v dávných letopisech od dvanáctého století – Adam Cottella
(1167 Dorset),  Walter Cotel (1206 Oxford), Joane Cuttle (1559 London). Není příliš
běžné, nejvíce se vyskytuje ve Francii, Belgii, Anglii a USA. Jméno prozrazuje fran-
couzský původ – coateau (nůž), starofrancouzsky cotel nebo coteau (latinsky cultelus,
culter), nebo côte (žebro, krunýř). Nositel tohoto jména měl něco společného s noži, se
zbraněmi, ochranným bojovým oděvem, ale mohl také vyrábět kovové nádoby – kotle.

Odkud se Kotilové přistěhovali, to není přesně známo. Mohli se přistěhovat z Vlám-
ska nebo z Valonska, kde se s takovým jménem můžeme setkat. Pokud přišli do Brna na
přelomu 18. a 19. století, mohl jejich příchod souviset s rozvojem brněnského průmyslu.
Nelze ale ani vyloučit, že přišli ještě před bitvou na Bílé Hoře (1620) z důvodů ná-
boženských. Tehdy byla v českých a moravských zemích velká náboženská svoboda.

Předkové  bývalého  australského  premiéra  Johna  Winstona  Howarda  pocházeli  ze
Skotska. Jeho maminka se jmenovala Mona Jane Kell. Jméno Kell vzniklo zkrácením
původního Ketill, což znamenalo kotel. Do Austrálie se Howardův prapředek dostal za
trest. Něco ukradl, a tak byl deportován do Austrálie.

Augustin Joseph Cottil žil v devatenáctém století v Belgii. Narodil se v Isieres a ože-
nil 5.8.1829 v Rebaux. Záznam je v archivu města Ath.

Ještě můj dědeček Augustin se psal se dvěma „t“ – Kottil. Jeho děti –  Žofie (1889),
František (1891), Marie (1893), moje maminka Emilie (1896), Růžena (1898) a Břeti-
slav (1903) se psali už jen s jedním. 

Jsou zde pochováni dědeček,               babička                a jejich vnučka
                                                                                              Naděžda Bělíková 

             zde má urnu.   



1932
Zrození Milana

   

Ve čtvrtek 4. února 1932 v 18.30 jsem spatřil světlo světa. Mamince bylo bez mála třicet
šest. Dvouletá sestra dostala bráchu.

 

U  křtu  jsem  dostal  druhé  jméno  Břetislav podle
kmotra Břetislava Kotila. Na snímku je  s  manželkou
Valerií a s malým Slávečkem. Tetě  jsme  říkali Valy.
Rodina  Valerie  Kočí  byla  velmi  zámožná.  Její  otec
vlastnil velkoobchod  s  textilem a měl velkou prodej-
nu v Brně na Náměstí svobody. Bratr Felix tam měl
obchod s obuví.

Jako svatební dar dostala teta Valy tehdy populární
Zetku – automobil Z4.



Tatínek na „volné noze“
   

Tatínek se živil jako obchodník na »volné noze« a nabízel své služby jako soukromý
úředník.  Měl  několik stálých velkých odběratelů  (Starobrněnský pivovar  a  brněnská
vojenská posádka), jimž dodával pravidelně potravinářské komponenty (luštěniny, obi-
loviny, chmel). Obchody uzavíral ve velkém předstihu, ještě dříve než příslušné země-
dělské produkty vyrostly a dozrály. Takto bylo možné sjednat výhodnější ceny.

Když opět získat zakázku pro československou armádu, vypadalo to, že se mu podaří
hospodářskou krizi třicátých let překonat. Protože šlo o velkou zakázku, podílel se na ní
se svým obchodním partnerem panem Wertheimerem. 
   

Vládní podraz
   

Zdálo se, že všechno proběhne bez problémů tak jako v předchozích letech, ale ve
chvíli, kdy naložené vagóny putovaly do Brna, přijala vláda opatření, že státní organiza-
ce mohou nakupovat zboží výhradně u několika vybraných firem.

To byla pohroma. Tak velké množství se nedalo rychle prodat, navíc hrozila jeho
zkáza. Museli zboží rozprodávat pod nákupní cenu, značnou část jako krmivo pro doby-
tek. Obchod skončil obrovskou ztrátou. 

Aby mohl tatínek uhradit své závazky, musel si vypůjčit peníze, a v té době došlo
k osudové roztržce mezi ním a jeho sestrou Kristýnou, která bydlela v maloměřickém
domě. Požádal ji, zda by mu formou splátek nedala nějaké peníze jako náhradu za in-
vestice do rodného domu, kde bydlela. Sestra to odmítla, byla hospodářská krize. Otec
se zatvrdil. Dotklo se ho, že mu v nouzi nepomohla vlastní sestra, která bydlela v té
části domu, kterou on nechal ze svých prostředků postavit pro sebe a kde jako svobodný
bydlel. Po sňatku ho sestře uvolnil, ale ona teď nechtěla o finančním vyrovnání ani sly-
šet. Vnímal to jako křivdu a se sestrou přerušil veškeré styky. Setkali se už jen jednou –
na pohřbu své matky, mé babičky. 
   

Švagrova záchrana
   

Finanční  výpomoc mu poskytl  švagr  Josef Němec,  maminka obětovala své věno.
Změna pravidel vyhlášená vládou přinutila otce ukončit podnikání. Nastoupil jako za-
městnanec  do  Starobrněnského  pivovaru,  kde  byl  menšinovým akcionářem,  pravdě-
podobně na přímluvu švagra Josefa Němce, který zasedal v dozorčí radě akciové spo-
lečnosti. Měli jsme u strýce Němce tříletý dluh, který jsme pravidelně spláceli, a proto
přijala  rodina  mimořádná  opatření. 

Maminka byla vyučenou modistkou, a tak požádala bývalou zaměstnavatelku o práci,
a ta ji vyšla vstříc. Dohodly se, že dámské klobouky bude maminka vyrábět doma, vy-
zvedne si v salónu jen objednávky a potřebný materiál. Za hotové klobouky dostane za-
placeno po jejich odevzdání. Taková forma práce mamince vyhovovala, protože mohla
být s námi dětmi doma. Občas jsem s maminkou do módního salonu chodil a zvědavě si
prohlížel ženy před zrcadly.



                 Atraktivní podnájemník
   

Maminka ráda hrála na klavír. Měli jsme ve třetím pokoji
pianino. Nejraději měla píseň  Zda znáš ten kraj z opery
Mignon. Tu  hrála  hodně často. Teď  jsme  museli  volný
pokoj  dočasně  pronajmout.  Naším  podnájemníkem  se
stal pan Jindřich Loukota  –  v  té  době  velmi populární
skladatel a zpěvák.  Pianino, na které maminka dříve hrá-
vala a zpívala, teď využíval pan Loukota.
   

    Jindřich Loukota se
přestěhoval do Brna
z Plzně, když  v  Brně získal angažmá  v  operním
souboru  Zemského národního divadla. Účinkoval
v operách,  ale hlavně  v  populárních   operetách.
Často  vystupoval  i  v  brněnském rozhlase. Píseň
Jeřáby rudé složil u nás v Antonínské.
V  kuchyni  si  maminka udělala dílnu  na  výrobu

 klobouků.  Na podlaze  se  objevily  různě   veliké
  kulaté krabice, do kterých ukládala  hotové mode-

ly. Na ty krabice si pamatuji, ale možná proto, že 
mi bylo často připomínáno,  jak jsem se do nich 
dokázal schovat a přiklopit víkem.



1936
Hrátky se sestřičkou

   

Starosti rodičů nám malým dětem unikaly. My jsme je nijak na sobě nepociťovali, žili
jsme si zcela bezstarostně. Útržky z krátkého období dětství v Antonínské ulici se mi
dosud vybavují. Ty nejstarší vzpomínky jsou z doby, kdy mi byly asi čtyři roky, tedy ko-
lem roku 1936. Měli jsme se sestrou svůj vlastní pokoj hned vedle ložnice rodičů, a to
bylo naše království. O dva a půl roku starší sestra byla iniciátorkou většiny našich dět-
ských hrátek.

Nejraději jsme si hráli »na doktory« nebo »na pejsky«. Při hře na doktory jsme si vy-
kali. Ten, kdo hrál pacienta se vysvlékl a nechal se »doktorem« prohlédnout. Hra na pej-
sky spočívala v tom, že jsme se vysvlékli oba a vzájemně se očmuchávali. Já jsem při
těch hrátkách nic erotického nepociťoval. 

Když jsem byl jednou v roli doktora, tak mě sestřička pokárala: 
„Pane doktore, musíte to dělat pořádně!“
Poté uchopila mou ručku a vložila si mé prstíky do otvůrku v rozkroku. Příště jsem

už zvládal roli doktora pořádně.

Na prahu smrti
V předškolním věku mě postihla jedna vážná událost, která mě mohla stát život. Nachla-

dil jsem se a dostal vysokou horečku. Přivolaný lékař konstatoval, že jde jen o běžné na-
chlazení, které brzy přejde. Rodiče si prý nemusejí dělat starosti, mám jen ležet v  klidu a pít
čaj s citrónem. Jenže uplynulo několik hodin a teplota neklesala, ale šplhala stále více, až
přesáhla čtyřicet stupňů. Mamince se to nelíbilo, a tak zavolala jiného lékaře. Ten zjistil, že
mám zápal plic. To byla tehdy těžká choroba, na kterou se umíralo. 

Penicilín ještě neexistoval, jediné, čím se dalo čelit vysoké horečce, byly studené zá-
baly. Dostával jsem je na tělo v pravidelných intervalech celých čtyřiadvacet hodin. Byl
jsem v agonii, nevěděl o sobě, v horečce jsem blouznil. Nakonec se podařilo mamince tep-
lotu srazit a mně se ulevilo. Měl jsem štěstí. Lékař, kterému vděčím za záchranu života se
jmenoval Jan Chytka. To jméno mi bylo často připomínáno.



Narodil se Václav Havel
   

V pondělí 5. října 1936 se narodil Václav Havel. Mamince bylo dvacet tři a na svého
malého Venouška byla náležitě pyšná. Několik prvních měsíců jeho života je zdoku-
mentováno na amatérských černobílých fotografiích, na nichž čtrnáctidenní nemluvně
vypadá krátce po návratu z porodnice jako maličký andílek. Na jednom snímku chlape-
ček sedí před očima pražského primátora na vysokém dřevěném křesle, kam ho jako na
trůn posadil jeho otec. O těch snímcích Václav Havel později řekl:

„Na těch fotkách jsem děťátko, které upoutává pozornost druhých, rozmazlené bur-
žoazní batole, o něhož pečují guvernantky, příbuzní, přátelé, dokonce i sám pražský pri-
mátor.“  

Václav Havel s bratrem Ivanem
 a dědečkem Hugem Vavrečkou



1937
Bezva ségra

   

Když sestra začala chodit v sedmi letech do školy (narodila se v listopadu), naučil jsem
se od ní písmena a číslice. Díky sestřičce jsem uměl už v pěti letech číst a počítat od
jedné do sta a četl si knížky Ondřeje Sekory o Ferdovi mravencovi. Hodně mi pomohlo,
že mezi dárky pod vánočním stromkem v roce 1936 se objevila kniha Ondřeje Sekory
Ferdův slabikář.

 

Punťa
   

Maminka mi pravidelně nosila Punťu, což byl můj oblíbený dětský komiks – příběhy
malého psíka, jeho kamarádky fenky Kiki a dvou lidských přátel Vašíka a Hanky.



Úmrtí prezidenta Masaryka
   

Nejstarší  politickou  událostí,  na  kterou si  z  dětství  pamatuji,  je  úmrtí  prezidenta
republiky  T.  G.  Masaryka.  V paměti  se  mi  vybavuje  mlhavý obraz  rodičů  stojících
u rozhlasového přístroje. Naslouchali zprávám s vážnou tváří, pak dlouho zněla smu-
teční hudba. Bylo mi pět a v tom věku člověk ještě není schopen vytvořit si vlastní úsu-
dek o politických událostech, jenom jsem cítil, že se stalo něco vážného, něco, co může
ovlivnit náš dosavadní klidný život.
  

   

Baťova nabídka
   

Nechybělo mnoho a mohli jsme Československo opustit. Tatínek měl vážné obavy
z politického vývoje v Německu, a když v roce 1937 dostal výhodnou nabídku od firmy
Baťa do Alžírska, přesvědčoval maminku, abychom tam všichni odjeli. Mluvil dobře
německy, francouzsky a anglicky, protože se řadu let na pobyt v zahraničí připravoval,
a teď cítil nejen svoji životní šanci, ale i lepší perspektivu pro celou rodinu. Maminka
ale odjet nechtěla. Měla obavy o nás malé děti a přesvědčila otce, abychom odjezd do
zahraničí ještě o rok odložili, jenže další podobná příležitost už nepřišla.



1938
V první třídě jsem se při čtení nudil

   

Do prvé třídy obecné školy v Sušilově ulici jsem nastoupil od 1. září 1938. Z Antonín-
ské jsem do školy chodil pěšky po Kounicově ulici. Občas mi maminka dala místo sva-
činy 20 haléřů na housku se šunkou. Kupoval jsem si ji cestou do školy u stánku a do-
dnes si vzpomínám, že byla vždy čerstvá, křupavá a voňavá. Ta vzpomínka na křupavou
housku se šunkou mi zřejmě utkvěla v paměti proto, že následovala válečná léta a pová-
lečné budování socialismu, kdy tato běžná drobnost přestala být na dlouhou dobu samo-
zřejmostí.

Musím říci, že v první třídě jsem se v hodině čtení strašně nudil. Zatímco děti se uči-
ly vyslovovat a číst písmena a číslice, dělalo jim potíže hláskovat a slabikovat jedno-
duché věty, já s tím neměl nejmenší problém. Nebylo to tím, že bych snad byl nějak
geniální, ale měl jsem před ostatními velký náskok. Učitel to brzy zjistil, přestal mě vy-
volávat a já si pod lavicí četl Punťu. Občas na to přišel a moc se zlobil, což jsem jako
dítě nechápal. Vždyť jsem si v hodině čtení četl.
   

Všeobecná mobilizace
   

Nad Československem se pozvolna stahovaly černé mraky. V pátek dne 23. září 1938
jsem ve škole nebyl. Byla vyhlášena všeobecná mobilizace, lidé protestovali proti Hitle-
rovu požadavku, aby pohraniční území byla připojena k Německu. 

Sledoval jsem pochodující demonstranty z okna našeho bytu. Antonínskou ulicí prou-
dil mohutný dav a skandoval hesla. Jedno mi dodnes uvízlo v paměti: Čalouníku, kam
se hrabeš, republika není Habeš. Bylo zjevné, že lidé byli odhodláni všemi prostředky
bránit územní celistvost státu.

Uplynul pouhý týden a všechno bylo úplně jinak. Britský premiér Chamberlain a je-
ho francouzský kolega Daladier se sešli v Mnichově s Hitlerem a Mussolinim a bez
účasti zástupců Československa podepsali dohodu o odstoupení československých po-
hraničních území Německu. 

Dne  30. září 1938  vláda mni-
chovský diktát  přijala,  ale těsně
před půlnoci dostala ještě ultimá-
tum od Polska. 

Následující  den  obsadila  po
hraniční území  německá vojska
a připojila je k Německu, polská
vojska obsadila  Těšínsko  a  při-
pojila je k Polsku.
   

                                                               Polská armáda vstupuje do Českého Těšína



STAROBRNO v Moravských Budějovicích
   

Po naplnění Mnichovských dohod se ocitlo Znojmo ve Velkoněmecké říši. Znojem-
ský pivovar, který zásoboval pivem hospody na jihozápadní Moravě, byl mimo hru. Sta-
robrněnský pivovar, resp. První brněnský akciový pivovar a sladovna, se snažil uvolně-
ný obchodní prostor zaplnit. Koncem roku 1938 zakoupil areál bývalého měšťanského
pivovaru v Moravských Budějovicích. Ten byl uzavřen už v roce 1922. Dozorem na
průběh stavebních prací pověřil minoritního akcionáře Jaroslava Krejčiříka, kterému od
1. ledna 1939 svěřil i funkci správce.

 Jaroslav Krejčiřík
poslední správce pivovaru
v Moravských Budějovicích.
Jeho kariéru ukončilo
znárodnění pivovaru
v roce 1945. Stát se sice
zaručil, že akcionářům
bude poskytnuta náhrada,
ale komunisté ten slib
nedodrželi. Po sametové
revoluci se náhrada za 
znárodnění u minoritních
akcionářů vůbec neřešila.

7
  



Mamince se do Moravských Budějovic  vůbec  nechtělo.  Byla  hodně společenská,
v Brně měla spoustu přátel a známých. Do společnosti brala občas i mě, jako chlapec
jsem s ní jezdíval do lázní Luhačovic. Její rozhodnutí opustit Brno nakonec ovlivnily až
politické události, k nimž došlo zanedlouho.

   

Archivní fotografie Měšťanského pivovaru z roku 1913

       Tovární komín, postavený v roce 1903, byl prvním zděným továrním komínem ve městě



1939
Protektorat Böhmen und Mähren

        

Již 14. března 1939 obsadili Maďaři Podkarpatskou Rus a Slováci vyhlásili samostatný
pronacistický  stát.  Ono  kalné  ráno  15.  března  1939  byl  sychravý  den  s  padajícím
mokrým sněhem. Oficiálně začalo německé obsazování Čech a Moravy. Operaci s kry-
cím názvem »Březnový vír« velel generál Walther von Brauchitsch. K překročení hranic
došlo přesně v 6 hodin ráno. 

Důvodem pro obsazení zbytků Čech a Moravy byla v německé interpretaci snaha za-
jistit životy a majetek všech obyvatel země bez rozdílu, neboť Česko-Slovensko se pod-
le  Hitlera  nacházelo  v  rozkladu  a  panoval  zde  nesnesitelný  teror  proti  německým
soukmenovcům. Na Němci okupovaném území byl vyhlášen Protektorat Böhmen und
Mähren (Protektorát Čechy a Morava), úředním jazykem se stala němčina.   

  

Kanadský deník The Montreal Gazette napsal: Hitler spí v sídle českých králů.



Hitler na Pražském hradě

   



Začalo se jezdit vpravo
   

Opatření o jízdě vpravo muselo být vydáno, protože řidiči německých okupačních
jednotek jezdili vpravo. Rychlá změna směru jízdy automobilů si v prvních dnech vyžá-
dala oběti. Vzpomínám si, jak jsem cestou ze školy viděl na křižovatce s Lichtenaue-
rovou (dnešní Sokolskou) bezvládné tělo muže. Podivně zkroucená noha mu visela na
kousku kůže v tratolišti temně rudé krve, o kus dál stál automobil.

Zemi ovládl totalitní systém, byla zavedena cenzura, veřejné sdělovací prostředky za-
čaly propagovat »pokrokové« společenské zřízení – »národní socialismus«. Slibovalo se
nastolení  »nového světového řádu« a vytvoření  »nového typu člověka«. Začal se pěs-
tovat kult mládí a kolektivismu. Mládí mělo symbolizovat vítězství života nad agónií
starého světa, zdůrazňovaly se morální a citové hodnoty, kamarádství, solidarita, smysl
pro kolektiv, věrnost, síla a vůle k boji.

Nepřítelem nastoleného systému byl měšťák, plutokrat a velkokapitalista ztělesňo-
vaný židem a anglo-americkým imperialistou – budovatelem národního socialismu bylo
dělnictvo a pracující lid. Přívlastek »národní« nebyl synonymem »němectví«. Byla jím
označována nadnárodní »árijská rasa«, která měla být povolána k tomu, aby vládla ce-
lému světu.



Vypukla druhá světová válka
   

V časných ranních hodinách 1. září 1939 přepadla německá vojska Polsko. Začala
druhá světová válka. Předcházela tomu dohoda mezi Německem a Sovětským svazem,
která Hitlerovi otevřela cestu k napadnutí Polska.
   

23. srpna 1939 – V Moskvě byla podepsána dohoda mezi Německem a Sovětským
svazem. V tajné doložce se Hitlerův ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop dohodl
se svým sovětským protějškem Vjačeslavem Molotovem na rozdělení sfér vlivu ve Vý-
chodní Evropě.
   

Molotov podepisuje německo-sovětskou 
smlouvu o neútočení. 
Za ním je vidět Ribbentrop (v černém) 
a Stalin (ve světlém, druhý zprava) 

                                           Ghetta na území okupovaného Polska 1939 - 1941. 
                           Sloužila jako shromaždiště Židů před transportem do koncentračních táborů.



Pakt Molotov – Ribbentrop
   

1. září 1939 – V časných ranních hodinách zaútočila německá vojska bez předchozího
varování na Polsko. Proti obrovské vojenské převaze neměla polská armáda šanci. Še-
desát  německých  divizí  zaútočilo  z  Východního  Pruska,  Pomořan,  Horního  Slezska
a Slovenska. 
   

Slovenská polní armáda Bernolák
   

Málo známou skutečností  je,  že  se  
hned 1. září 1939 útoku proti Polsku 
zúčastnila po boku wehrmachtu také 
speciálně vytvořená slovenská polní  
armáda pojmenovaná Bernolák. 
I když nebyla slovenská účast při po-
rážce Polska po strategické stránce  
příliš významná, otestovala fungová-
ní nově utvořené slovenské armády.

    

           Jediným Hitlerovým spojencem 
           při útoku na Polsko byli Slováci.



Moravští Slováci se chtěli připojit ke Slovensku
   

Moravští Slováci tvoří pozoruhodnou etnickou skupinu. Z jejich řad vzešlo mnoho
významných osobností. Za všechny jmenujme Jana Amose Komenského, T. G. Masa-
ryka a Tomáše Baťu. 

V jejích řadách ale vznikla
také iniciativa za připojení
k pronacistickému Sloven-
sku.  Svědčí  o  tom  doku-
mentární fotografie. Něko-
ho možná ten obrázek haj-
lující  mládeže  překvapí,
někoho může šokovat. Ko-
laborace  Čechů  s  nacisty
byla  a  pořád  ještě  je  pro
řadu  českých  historiků  ta-
bu. 

   

Lépe se mluví o boji proti nacistům, o pronásledování a utrpení osob jimi vězněných
a o nacistických zločinech, než o dobrovolné spolupráci s nimi. Nicméně budeme se
muset smířit s tou skutečností, jaká opravdu byla. Jistěže smýšlení většiny Čechů bylo
protinacistické, ale našlo se hodně takových, kteří s nacisty ochotně kolaborovali. Ně-
kteří zištně, jiní ze strachu o svou existenci nebo o život.



Katyňský masakr
   

17. září 1939 – Katastrofu Polska dovršila sovětská armáda, která obsadila jeho vý-
chodní část a v Katyňském lese zmasakrovala téměř třicet tisíc polských zajatců.
   

    

                                     Polští vojáci zajatí Sověty během invaze

   

Hromadný hrob obětí Katyňského masakru



Oslava vítězství nad Polskem
    

Sovětský svaz s Velkoněmeckou říší úzce spolupracoval. Na konferenci v Brestu 27. lis-
topadu  1939  představitelé  tajných  služeb  obou  států  projednávali  metody  a  zásady
spolupráce při potírání polských odbojových organizací na okupovaných územích. Další
konference funkcionářů NKVD a SS týkající se jejich spolupráce proběhly v březnu
1940 v Zakopaném a v Krakově. To nebyly rozhovory o neútočení, nýbrž o likvidaci
(rozuměj: vraždění) lidí, polských občanů, a o společných spojeneckých akcích s cílem
úplného zničení Polska.  

   

22. září 1939 – Společná vojenská
přehlídka Wehrmachtu a Rudé armády
v Brestu.

Generálporučík Mauritz von Wiktorin,
generál Heinz Guderian 
a velitel brigády Semjon Krivošejn 
oslavují vítězství nad Polskem. 





Rudá armáda vstupuje do Estonska
   

18. října 1939  – Rudá armáda vstupuje na území Estonska a přesouvá se na určené zá-
kladny. V Estonsku bylo zakázáno zveřejňovat jakákoli oznámení, ať už slovem nebo
obrazem, o zde přítomných silách SSSR.

   

Sověti zaútočili na Finsko
   

30. listopadu 1939 – Sovětské letectvo začalo bombardovat Helsinky a přes finskou
hranici se převalila okupační armáda. Nemělo to však takový účinek, jaký Sověti před-
pokládali.  Třebaže  proti  milionovému  sovětskému  vojsku  stálo  na  finské  straně  ve
zbrani jen 350 tisíc mužů, Finové dokázali mnohem lépe využít terénu a odolávat mra-
zu, který paralyzoval nedostatečně vybavené ruské jednotky.

V době, kdy sovětské letouny
bombardovaly finské hlavní
město, sovětský ministr zahraničí
Vjačeslav Molotov trval na tom,
že sovětské letectvo svrhává
„potraviny pro hladovějící Finy“.
Od té doby Finové začali říkat
sovětským bombardérům
„Molotovovy pekařské vozy“. 



Invaze do Finska se sovětským
jednotkám krutě nevyplatila. 
Početně slabší, ale mimořádně
motivovaní Finové jim způsobili 
těžké ztráty. Zatímco finské oběti
se udávají ve výši 25 904 padlých
a 45 557 raněných vojáků plus 
necelý tisíc civilistů, sovětských 
vojáků padlo 127 tisíc až 270 tisíc
a dalších 200 tisíc až 300 tisíc
bylo zraněno.
   

Drtivá početní i materiální převaha
Sovětského svazu však nakonec 
vedla Finy v březnu 1940 k tomu, 
že uzavřeli se Sovětským svazem 
příměří, při němž přišli o 11 procent
svého předválečného území 
(Rybářský poloostrov, Ladožskou

 Karélii a Karelskou šíji), které 
vytvářelo 30 procent finské 
hospodářské produkce.

Sovětský svaz vyloučen ze Společnosti národů
   

14. prosince 1939 – Sovětský svaz byl vyloučen ze Společnosti národů.
   

28. června 1919 byla podepsána Versailleská mírová
smlouva, čímž došlo k faktickému vytvoření Společnosti
národů. Jejím úkolem byla poválečná demilitarizace,
udržení světového míru, prevence před dalšími válečnými
konflikty pomocí zásad kolektivní bezpečnosti.

Iniciátory a zakládajícími zeměmi Společnosti národů
byly vítězné státy Dohody (např. Spojené království, 
Francie) a jejich spojenci (např. Československo). 
Za sídlo Společnosti byla zvolena švýcarská Ženeva.
Jedním z hlavních iniciátorů vzniku Společnosti byl 
americký prezident Woodrow Wilson. Palác národů
v Ženevě byl postaven jako sídlo Společnosti národů.                   Woodrow Wilson
   

 Sovětský svaz byl přijat v roce 1934 a jako jediná členská země byl 14. prosince
1939 vyloučen za agresi proti sousedovi.
   

„Podle názoru sovětských kruhů toto směšné rozhodnutí  vyvolává ironický úsměv
a pouze diskredituje jeho zkrachovalé autory,“ zareagovala TASS.
   



Není to ale tragikomické, když představitelé jediné země, která kdy byla vyloučena
ze Společnosti národů za agresi vůči sousedovi, kritizují její funkčnost?   
   

Taková jsou historická fakta. Rusko začíná psát svou historii od Velké vlastenecké
války, tedy od 22. června 1941. Na tom, co se stalo před tímto datem a co vedlo bezpro-
středně k vypuknutí války, to ale vůbec nic nemění. 
   

Norimberské rasové zákony
   

V protektorátě začaly platit »norimberské zákony« a protektorátní příslušníci, tak se
tenkrát  říkalo  občanům,  museli  na  úřadech  prokazovat  svůj  rasový  původ.  Pravidla
upravovalo vládní nařízení vydané 19. 5. 1939. Žadatel o vydání »dokladu o původu«,
hovorově se mu říkalo »árijský průkaz«, musel předložit k žádosti dvě fotografie (zepře-
du a z profilu). 

Vydání dokladu předcházel rozhovor s příslušným úředníkem, a ten, pokud měl po-
chybnosti o »čistotě rasy« žadatele, mohl si vyžádat fotografie rodičů a prarodičů, nebo
výpisy z matrik. To se přihodilo mamince. Horlivému úředníkovi připadala na fotografi-
ích příliš židovská a bylo mu také podezřelé, že mluví perfektně německy. Neuspokojily
ho ani fotografie rodičů. Doklad ji úředník nakonec vydal, ale až po předložení křest-
ních listů, a neodpustil si poznámku, že o její »čistotě rasy« stejně pochybuje.
   

Stěhování do Moravských Budějovic
   

Bylo rozhodnuto. Politická situace se nevyvíjela pro Čechy příznivě, všeobecně se
očekávalo, že bude brzy válka, a rodiče usoudili, že rodina bude za války lépe ochráně-
na a zabezpečena v menším městě.

Pro nábytek a zařízení nám byl do Brna přistaven stěhovací vůz firmy Fried z Morav-
ských Budějovic.  Firma Fried byla založena v roce 1870 a tenkrát ji  vlastnili  Karel
a Erich Friedové. Vedle zasilatelských služeb
se Friedové zabývali i prodejem uhlí, a proto
jejich firma sídlila přímo na nádraží. 

Nábytek  cestoval  stěhovacím vozem a já
s maminkou v kabině velkého pivovarského
nákladního vozu.

Když jsme dojeli na místo, vynořil se před
námi  nečekaně romantický pohled. Pivovar, 
naše nové sídlo, ležel pod  vysokou  skálou,  
na  níž stála fara obehnaná kamennou zdí   
přerušenou středověkou rotundou.
    

Do prvé třídy obecné školy jsem začal chodit v Československu, skončil ji v Protek-
torátě Čechy a Morava, do druhé třídy jsem nastoupil už v Moravských Budějovicích.
Když jsem ráno usedal do školní lavice Masarykovy pětitřídní obecné školy, neměl jsem
nejmenší tušení, že před několika hodinami vypukla druhá světová válka. 

http://milan.i-line.cz/knihy/MB-vrasa.png


Zahraniční rozhlasové vysílání v českém jazyce začalo být rušeno, jeho poslech byl
považován za trestný čin. Hrozilo za něj vězení nebo i smrt. Přesto rodiče zahraniční vy-
sílání  pravidelně  poslouchali.  Nejčastěji  večerní  vysílání  BBC,  které  začínalo  v  půl
sedmé. Ohlašovalo se úvodními takty Beethovenovy páté symfonie »Osudové« – čtyřmi
údery bubnů, po nichž se ozval hlasatel:  »Volá Londýn«. Pravidelně jsme poslouchali
také Hlas Ameriky, tu a tam i vysílání z Moskvy.
   

Svérázná babička
   

Tatínkova  maminka,  Marie  Krejčiříková,  byla  jedinou  babičkou,  kterou  jsem  na
vlastní oči viděl a poznal. Za války k nám občas jezdívala do Moravských Budějovic
a trávila u nás několik týdnů. Byla »trochu při těle«, a tak se nejraději pohybovala s holí
v ruce,  i  když doma se bez ní lehce obešla.  Mluvila zvláštní směsicí  českých a ně-
meckých slov, že jsem měl zpočátku potíže pochopit, co má vlastně na mysli, ale brzy
jsem jí začal rozumět a její řeč mi připadala naopak docela zajímavá. Navíc se ukázalo,
že babička je velmi společenská, ráda vypráví různé zajímavé příběhy ze svého života
a má smysl pro humor.

Co mi všechno tenkrát navyprávěla, to si samozřejmě už nepamatuji, ale některé její
věty mi dodnes uvízly v paměti:  Dones mi sem té, je v glézlu na kichenšranku vedle
piglpretu.  – Mluvil tak... pisl bémiš, pisl dajč.  – Tvůj tata znal jeho mejdl, Kristl. –
Byla z nóbl rodiny, žádnej póvl. – On byl takovej divnej menč, trochu mešuge.  – Běž se
učit, nejprv šúl, potom špíl. 

Rodiče doma mluvili oběma jazyky. Do němčiny přecházeli plynule, když chtěli mlu-
vit o něčem, co jsem neměl slyšet já. Předcházela tomu věta: „Achtung, das Kind hört!“
a pak už pokračovali v němčině. 

„Babi, co znamená  Achtung, das Kind hört?“ zeptal jsem se babičky. 
„To říká tvůj tata? Pozor, dítě poslouchá,“ odvětila bezelstně.



1940
Sovětský svaz anektoval Pobaltí

   

Poté, co 14. června 1940 triumfující Wehrmacht bez boje obsadil metropoli hroutící se
Francie – Paříž, Sovětský svaz, vyděšený bleskovým průběhem německé ofenzívy na
západě, skoncoval s předstíráním, že respektuje nezávislost Estonska, Litvy a Lotyšska.
Čtrnáctého a šestnáctého června sovětská vláda předala vládám těchto tří pobaltských
republik nóty, v nichž je obviňovala z porušování smluv o vzájemné pomoci. Násle-
doval vpád Rudé armády.

Jedenadvacátého července vznikly Estonská, Litevská a Lotyšská sovětská socialis-
tická republika, jež požádaly o přijetí do „bratrského“ svazku SSSR. Litvě toto „přá-
ní“ splnili 3. srpna, Lotyšsku 5. a  Estonsku 6. srpna.

Stovky tisíc nevinných
lidí se staly oběťmi
dvou sovětských oku-
pací Baltských států –
Litvy, Lotyšska a Es-
tonska. Dvojí násilné
připojení pobaltských
republik  do  Sovětské-
ho  svazu  mělo  pro
jejich obyvatele mimo-
řádně tragický rozměr. 

Mnozí byli popraveni,
uvězněni či posláni do 
táborů Gulagu, ale nej-
větší část obětí tvořili 
lidé deportovaní ze své
domoviny do nehostin-
ných koutů sovětského
Ruska. 

Bestiální záměr vedení Sovětského svazu zadusit jednou provždy národní hrdost po-
baltských republik přivodil sice občanům Estonska, Lotyšska a Litvy bolestivé trauma,
ale úplně zlomit se je nepodařilo ani během padesáti let sovětské nadvlády.   



Biřmoval nás budoucí kardinál Josef Beran
   

V roce 1940 jsem přijal spolu se svou sestrou křesťanskou svátost biřmování. 
Udělil nám ji biskup Josef Beran (pozdější kardi-

nál),  který  zavítal  do  Moravských Budějovic.  Je  to
akt,  při  němž  se  získává  symbolický „dar Ducha
svatého“.  Biskup  mi  potřel  čelo svatým olejem ve
tvaru kříže a při tom říkal latinsky: „Accipe Signacu-
lum doni Spiritus Sancti (příjmi pečeť Ducha svaté-
ho)“. Na tvář mi dal lehký políček. Po celou dobu za
mnou stál  můj kmotr,  strýc Slávek (Břetislav Kotil)
a měl  pravou  ruku  položenou  na mém rameni, což
mělo symbolizovat, že mě bude chránit.                                          Ilustrační foto 

Oba jsme dostali od rodičů k biřmování náramkové hodinky. Pak jsme všichni šli
k fotografovi panu Fričovi, který vyhotovil dokumentární fotografie.

Sestra byla přijata na obchodní akademii v Praze
   

S maminkou jsme ji do Prahy přivezli vlakem. Část prázdnin trávila u strýce Josefa
Němce v Čáslavské ulici č. 6, kde po dobu studia bydlela. Ruch velkoměsta a ta zvláštní
neopakovatelná atmosféra Prahy mi už tenkrát učarovaly. Oblíbil jsem si jízdu tramvají
číslo 2, měla okružní trasu, takže jsem nemohl zabloudit. Vždy jsem se vrátil na stejné
místo, odkud jsem vyjel.



Teta Růženka
   

O prázdninách k nám do Moravských Budějovic začala jezdit nejmladší maminčina
sestra, teta Růženka. Byla učitelkou, a tak mívala dva měsíce volno. Několikrát k nám
během prázdnin přijížděla a pár letních týdnů u nás trávila. Měl jsem ji docela rád. Bylo
jí tenkrát něco přes čtyřicet, byla ještě svobodná, a mně, tehdy osmiletému klukovi, se
moc líbila. Dobře jsem si s ní rozuměl. No, přiznám se, byl jsem do ní zamilovaný.

   

Zrcadlo
   

Teta spala ve vedlejším pokoji, ale přes můj pokoj chodila ráno do koupelny. Občas
se vracela a před velkým zrcadlem se svlékla, česala a zvolna oblékala. Já jsem se na
tento okamžik strašně těšil. Z počátku jsem předstíral, že spím, ale ve skutečnosti jsem
ji škvírami přivřených očí pozoroval. Nahá dospělá žena, kterou jsem měl v té době
strašně rád, mě sexuálně vzrušovala. Na nahodilou erekci je každý kluk zvyklý, ale je to
spíš nepříjemný pocit, protože se vám v trenýrkách něco zvětší, překáží to a chvíli to
trvá, než se to zase zmenší. Tenhle nový pocit byl moc příjemný. Byl jsem ještě malý
kluk, ale bylo to poprvé, co jsem se při pohledu na nahou ženu cítil jako muž.

Po nějaké době mi došlo, že teta musí v tom zrcadle vidět, jak na ni pokukuji, stejně
jako jsem já viděl ji, tak jsem oči opatrně otevřel. Trochu jsem se obával, aby se teta ne-
přestala přede mnou svlékat, nebo aby mi neřekla, abych se na ni nedíval, ale ukázalo
se, že tetě Růžence moje koukání vůbec nevadilo.



Co odhalila dopravní nehoda
   

Občas  jsme  s  maminkou  jezdili  do  Brna  za  příbuznými.  Usnadňovaly  nám  to
pravidelné jízdy těžkých nákladních vozů Tatra 81 naloženými sudy s pivem, které se
vracely do Brna s prázdnými sudy. Do široké kabiny jsme se vedle řidiče pohodlně ve-
šli. V létě jezdívaly automobily mezi Brnem a Moravskými Budějovicemi několikrát za
týden.

Kdyby nedošlo jednou k dopravní nehodě, asi bych se nedozvěděl, že pravidelné jíz-
dy z Brna sloužily také pro ilegální přepravu osob, které se snažily uprchnout do za-
hraničí. Moravské Budějovice byly za protektorátu pohraničním okresem a na hranice to
bylo jen několik kilometrů. 

Obyvatelé pohraničí mohli s průkazem totožnosti (Kennkarte) volně přecházet na ně-
meckou stranu do zabraného území, obyvatelé z vnitrozemí k tomu potřebovali zvláštní
povolení. Pro člověka z vnitrozemí, který chtěl přejít hranice, bylo riskantní jet vlakem.
Vlaky sice na hranicích protektorátu nezastavovaly, ale cestující mohl ve vlaku narazit
na kontrolu osobních dokladů. Pivovarské nákladní vozy nikdo nekontroloval. Černý
cestující se ukryl na korbě vozu mezi sudy. Kdy nastupoval, to nevím, pravděpodobně
už v Brně. Po dojezdu do cíle zajížděl automobil ke skladu, odkud bylo možné nepozo-
rovaně odejít.

Jednou v létě jsem cestoval v kabině automobilu do Moravských Budějovic s ma-
minkou. Tehdy ještě nebyly tak kvalitní vozovky, jako je známe dnes. Vozovky byly
většinou prašné a úzké, ani se nejezdilo tak rychle. Ve chvíli, kdy jsme míjeli protije-
doucí vozidlo a řidič zajel k pravému okraji, se s námi utrhla krajnice, vůz se naklonil
na pravý bok a sjel do příkopu. Praskla postranice a z korby se začaly valit sudy piva na
pole. Všichni jsme vyvázli bez zranění. Teprve z poznámky řidiče  »proboha, snad se
těm nahoře nic nestalo« jsem pochopil, že s námi cestovali ještě nějací další lidé.    

Když jsem vylezl z auta, viděl jsem jak řidič rozmlouvá se dvěma muži, kteří pak
kvapem utíkali do pole, kde se ukryli v obilí. Nehoda se naštěstí odehrála beze svědků. 

Doma mi tatínek vše vysvětlil a požádal mě, abych o tom nikde nemluvil.



1941
Poslání Reinharda Heydricha

V roce 1941 odvolal Adolf Hitler říšského protektora Konstantina von Neuratha a na
jeho místo  dosadil  SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha.  Ilegální  činnost  na
území protektorátu Němcům značně ztrpčovala život. Množily se sabotáže a různé pro-
tiněmecké protestní akce. 

Heydrich přijel do Prahy s jasným úkolem: zajistit s nej-
vyšší tvrdostí v protektorátě pořádek  a  českému obyvatel-
stvu dát jasně najevo,  že  musí Němce bezpodmínečně po-
slouchat, protože obsazené území bude navždy součástí »ti
sícileté Velkoněmecké říše«. Ihned po nástupu vyhlásil výjí-
mečný stav.  Všechny  činy  obyvatelstva, které porušovaly
pořádek, bezpečnost a hospodářský život, podléhaly stanné-
mu právu. Prakticky to znamenalo, že za každý čin namíře-
ný proti  Velkoněmecké říši  nebo  pořádku  v  protektorátu
hrozil trest smrti nebo deportace do koncentrační tábora. 

Brzy se gestapu podařilo proniknout do struktury největ-
ší odbojové organizace  Obrany národa a její činnost zdeci-
movat.  Základ  Obrany národa  tvořilo  zakázané sokolské
hnutí.  Mnoho  sokolů skončilo na popravišti  a  v koncent-
račních táborech. 



1942
Emanuel Moravec

   

Tragickou postavou českého školství se stal za války bývalý plukovník a náčelník gene-
rálního  štábu  Československé  armády  Emanuel  Moravec.  Jako  voják  byl  odhodlán
bojovat proti Němcům za Československo do poslední kapky krve – Mnichovský diktát
ho ale zaskočil. Byl pro něho obrovským šokem a vnímal ho jako zradu českého národa.
Otočil o sto osmdesát stupňů a s Němci začal úzce spolupracovat. Reinhardu Heydri-
chovi přísahal naprostou loajalitu a podporoval jeho úsilí o germanizaci českého prosto-
ru. Když získal 19. ledna 1942 křeslo ministra školství a osvěty, počal uskutečňovat
školskou reformu. Byl rozhodnut už nikdy neotevřít české vysoké školy (původně měly
být uzavřeny jen na tři roky), studium na středních školách mělo být zkráceno o dva
roky. Snažil se také vymýtit vliv vlasteneckých českých učitelů na školách a chtěl zavést
povinnou organizaci mládeže po vzoru Hitler-Jugend. K tomuto účelu bylo založeno
Kuratorium pro výchovu mládeže a Moravec se stal jeho předsedou.

Většina české mládeže mě-
la  v  budoucnu    získávat 
vyšší vzdělání výhradně v  
Německu, a tak se postup-
ně germanizovat. 
Když se v Londýně připra-
voval výsadek s cílem zlik-
vidovat některého z nejvyš-
ších představitelů Protekto-
rátu Čechy  a  Morava, byl 
na seznamu i Emanuel Mo-
ravec. 

Nakonec byl vybrán Reinhard Heydrich. Ten nastoupil do funkce zastupujícího říš-
ského protektora 27. září 1941. Ve své misi vydržel pouhých 8 měsíců, než ho stihla
spravedlivá odplata od těch, které chtěl zničit. Již 27. května 1942 na něj zaútočili čes-
koslovenští parašutisté vyslaní londýnskou exilovou vládou. Smrtící protitankový granát
hodil na jeho černý mercedes rotmistr Jan Kubiš, rodák z Dolních Vilémovic, které leží
pouhých 18 km od Moravských Budějovic. Pro Reálné gymnázium v Moravských Bu-
dějovicích měl atentát na Heydricha dramatické důsledky. Dva z jeho profesorů – čtyři-
cetiletý Rudolf Němec a osmadvacetiletý PhDr. Vladimír Veselý, kteří se podíleli na
ukrývání osoby hledané gestapem, byli 16. června 1942 stanným soudem v Brně odsou-
zeni k trestu smrti a ihned popraveni. Je pravděpodobné, že tato událost byla i příčinou
odvolání Josefa Macháta z funkce ředitele a jeho nahrazení Dr. Bohumilem Roztočilem.



Operace Anthropoid
   

Bojovou operaci Anthropoid, jejímž cílem bylo zabít Heydricha, provedli 27. května
1942 v Praze-Libni  (v té době to byly Kobylisy) parašutisté vyslaní z Londýna  Jozef
Gabčík a Jan Kubiš.  Kabriolet  Mercedes 320 Cabriolet-B s otevřenou střechou řídil
osobní šofér a šéf ochranky Johannes Klein. Heydrich cestoval na předním sedadle. Vůz
odjel ze zámku v Panenských Břežanech směrem na Pražský hrad. Krátce po půl je-
denácté  automobil  zatáčel  tehdejší  Kirchmayerovou třídou vpravo do ulice  V Hole-
šovičkách, kde vozidlo muselo zpomalit. 

Parašutisté byli ve Skotsku vycvičeni tak, aby první
bombou Kubiš automobil zastavil a druhou zlikvidoval
jeho osádku. Gabčík měl v případě potřeby akci do-
končit dávkou ze samopalu. Akci ale nečekaně zkom-
plikovala tramvaj. 

Heydrichův mercedes měl velké zpoždění, takže ho
oba parašutisté znepokojeně vyhlíželi. Ve chvíli, kdy se
k nim přibližoval, projížděla kolem tramvaj a mercedes
se za ní schoval. Když se posléze objevil, překvapený
Gabčík  se  díval  Heydrichovi  do  očí  ze  vzdálenosti
jednoho metru. Jisté je, že Gabčík nevystřelil, ať už byl
důvod  jakýkoli.  V té  chvíli  přiskočil  Kubiš  a  z  mi-
nimální vzdálenosti vrhl na automobil bombu. 

Ta narazila do karoserie a explodovala vně vozidla před pravým zadním kolem.

    

Mercedes 320 Cabriolet - B
poškozený výbuchem granátu

Heydrich byl odvezen do nedaleké nemocnice Na Bulovce, kde zjistili, že má zlo-
mené žebro,  protrženou bránici  a  poškozenou slezinu.  Plechová  střepina  ze  sedadla
vnesla do těla nečistotu s následným rozvojem sepse. V dalších dnech upadl Heydrich
do kómatu a  4. června zemřel.



Lidice
   

I přes popravy stovek lidí a rozsáhlé razie se nedařilo pachatele atentátu dopadnout.
Navečer dne 9. června byly Lidice obklíčeny jednotkami Wehrmachtu a německé poli-
cie a nikdo nesměl obec opustit. Ráno 10. června 1942 se na místo osobně dostavil Karl
Hermann Frank, aby dohlížel na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nejprve nahnány do
místní školy, za úsvitu pak autobusy převezeny do tělocvičny kladenského gymnázia.
Mezitím byly zdi stodoly v sousedství Horákova statku obloženy slamníky a matracemi
(proti odraženým střelám) a přichystána popravčí četa. Lidičtí muži byli posléze vyvá-
děni ve skupinách na přilehlou zahradu a tam stříleni. Celkem jich na tomto místě bylo
povražděno 173, včetně lidického faráře Josefa Štemberky. Nejstaršímu bylo 84, nej-
mladšímu Josefu Hroníkovi 14 let. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly poli-
ty benzínem a podpáleny. V následujících týdnech a měsících byly zbytky vypálených
budov  vyhozeny  do  povětří,  zničen  hřbitov  včetně  exhumace  zemřelých,  vykáceny
stromy, sutí zavezen rybník a vše srovnáno k nepoznání. Prostor, kde stávaly Lidice,
měl být učiněn holým polem a jméno obce vymazáno z map.

   

Zničená obec Lidice
   

Zločinné vyhlazení Lidic svou plánovitostí a chladnokrevností pobouřilo celý svět.
Města a obce v Mexiku, Brazílii, USA se na protest proti nacistickému zločinu přej-
menovávaly na Lidice, jménem Lidice byly křtěny právě narozené děti. Lidice se tak
v očích světové veřejnosti staly jedním ze symbolů boje proti německému nacismu.



Heydrichiáda
   

Vyšetřovací spis se dochoval a byl zveřejněn
v publikaci Vojtěcha Šustka:  Atentát na 
Reinharda Heydricha a druhé stanné právo 
na území protektorátu Čechy a Morava.

   

Poté co českoslovenští parašutisté provedli
atentát na říšského protektora Reinharda
Heydricha, zahájila německá kriminální 
policie rozsáhlé a velmi důkladné pátrání, 
o kterém si pečlivě vedla spisové materiály.  
Součástí těchto spisů byla i obrazová 
dokumentace „místa činu“.

 Spis je pojmenován:  Atentát na 
SS Obergruppenführera Heydricha.  
Dopadení  atentátníků  v  kostele  
sv. Karla Boromejského v Praze 
dne 18. 6. 1942.

   

Osudná zatáčka



Poslední dějství
Odměna 10 milionů korun za stopu k dopadení pachatelů. Nacisté stupňují teror. Jsou

zveřejňovány seznamy popravených. Karel Čurda nevydržel psychický tlak… Přihlásil
se na gestapu. Jeho informace o lidech, kteří parašutistům pomáhali, dovedly německou
policii na stopu jejich úkrytu v kostele v Resslově ulici v Praze.

 

Boj v kostele sv. Cyrila a Metoděje se odehrál 18. června 1942 mezi příslušníky SS a
gestapa a sedmi československými parašutisty. Mezi nimi byli Jan Kubiš a Jozef Gabčík

Obráncům  krypty  se  zpočátku  dařilo  hadice  s  vodou  vystrkovat  z  okna  pomocí
dlouhého žebříku. Když jim byl žebřík odebrán, začaly kryptu zaplavovat hektolitry stu-
dené  vody.  Pak  nacisté  objevili  další  vstup  do  krypty,  jenž  byl  chráněn  mohutnou
deskou. Po detonaci dynamitu se plát otesaného kamene rozletěl na kousky a po úzkém
schodišti začali do krypty sestupovat samopalníci SS. Strhla se několikaminutová pře-
střelka, útroby zatopené krypty se rychle naplnily dýmem z výstřelů. Boj, který trval
sedm hodin,  ukončili parašutisté sebevražedným výstřelem do svých spánků. 



Obrazy pana Schöna
   

Tatínek začal jezdit na Vranovskou přehradu chytat ryby. Občas jsem tam s ním jez-
dil. Dnes už si myslím, že ty ryby byly patrně jen záminkou, aby mohl nerušeně číst na-
hlas anglické a francouzské knihy, a udržovat si tak schopnost hovořit. S ubytováním
neměl problém. V každé vesnici byla hospoda a hostinský správce pivovaru rád uby-
toval.  V té  době jezdil  do Vysočan a  každé ráno scházel  dolů  k soutoku Želetavky
s Dyjí. Většinou tam byl sám, ale jednou časně ráno tam někoho uviděl. Byl to malíř
a maloval protilehlý skalní převis.

  Tatínkovi se ten obraz moc líbil a projevil zájem o jeho koupi. Dohodli se, že až bude
obraz hotov, donese mu ho do pivovaru. Ten malíř se tehdy jmenoval Ladislav Schön.
Po válce si změnil jméno na Ladislav Krásný.

   

Ladislav Krásný Schön (1920 - 1980), 
Svítání nad Želetavkou,
olej na kartonu, 74x58 cm,
signováno vpravo dole Schön 1942

Majitel Milan Krejčiřík



Pan Schön se stal našim »dvorním« dodavatelem obrazů. Tatínek jich od něj koupil
ještě několik.  Topoly u Jaroměřic jsem daroval své první manželce Květě,  Vranovský
zámek dostal můj syn Martin, Honzově manželce Renatě jsem chtěl dát Svítání nad Že-
letavkou, ale ona dar odmítla, že se jí do bytu nehodí, tak jsem si ho ponechal.

Ladislav Krásný Schön (1920 - 1980), Divoká Orlice, 
olej na plátně, 100x74 cm, signováno vpravo dole Schön 1942.

Majitel Milan Krejčiřík

     

             

Ladislav Krásný Schön (1920 - 1980), Želetavka, 
olej na kartonu, 55x43 cm, signováno vpravo dole Schön.

Majitel Milan Krejčiřík



   

Ladislav Krásný – Schön (1920 – 1980), Vranovský zámek, 
olej na kartonu, 58x48 cm, signováno dole Schön

Majitel Martin Krejčiřík

Obraz Topoly u Jaroměřic jsem daroval své první manželce Květě (20.5.1934 – 8.3.2009). Dnes ho má na
chatě Martin Berka, syn její sestry Jany.

Profesor Karel Zahrádka
   

Tato příhoda se odehrála v době,  kdy jsem studoval na gymnáziu (1943 – 1951).
Bývalo tehdy zvykem, že se dávaly z tělocviku a kreslení jedničky. Kdo měl z tělocviku
dvojku, musel být nešika, kdo ji měl z kreslení, byl obvykle antitalent. Já měl ale od něj
z kreslení dvojku. Ne že bych byl nějaký výtvarný fenomén, ale přece jen… Lámal jsem
si s tím hlavu.

Až jednou. Malovali jsme akvarely a pan profesor nás obcházel a radil. Zastavil se
také u mne. Chvíli můj obrázek kritizoval a pak řekl:

„Ještě kupuje otec obrazy od toho mazala?“ A bylo to venku!
Nevzpomínám si už, jak na to reagoval můj tatínek, ale jednu věc vím stoprocentně. 
Od akademického malíře profesora Karla Zahrádky si obraz nikdy nekoupil.



Masarykova obecná škola
  

Do druhé třídy obecné školy T. G. Masaryka jsem nastoupil v září 1939 a ukončil
jsem ji po třech letech v červnu 1942, protože protektorátní úřady zkrátily výuku z pěti
let na čtyři. Absolvovalo 30 žáků, kteří mohli pokračovat buď na měšťance, nebo na
gymnáziu. Rodiče rozhodli, abych chybějící rok strávil na měšťance.

  

Stojící: Bohumír Smrčka, Eduard Nevoral, Alois Kudera, Milan Krejčiřík, Miloš Němec, 
Zdeněk Knesl, Dvořáček, Jaroslav Urbánek st., Stanislav Raška, František Brus.

Klečící: Evžen Simek, Josef Mrkva, Luděk Vejmelka, František Tesař, Karel Čírtek, Otmar 
Port, Jaroslav Šindelář, Karel Heimlich, Stanislav Svoboda, Jaromír Jeřábek.

Sedící: Halámek, František Šulista, Jaroslav Urbánek ml., Ladislav Noháček, Jaroslav 
Záloha, Josef  Pitauer, Karel Junek, Stanislav Drholec, Jaromír Štefl, Karel Kaletus.

Identifikaci osob na obrázku udělal Evžen Simek

Masarykova obecná škola v roce 2020



1943
Moravec v Moravských Budějovicích

   

Ve dnech 7. - 22. června 1943, podnikl ministr školství a osvěty Emanuel Moravec in-
spekční cestu po jihovýchodních Čechách a Moravě. Navštívil řadu školských ústavů,
gymnázií, obecných, měšťanských a odborných škol a mezi nimi také Reálné gymnázi-
um v Moravských Budějovicích. Emanuela Moravce uvítal na gymnáziu v Moravských
Budějovicích již nástupce odvolaného ředitele Josefa Macháta – provisorischer Leiter
Dr.  Bohumil  Roztočil,  a  je  možné,  ba  téměř  jisté,  že  se  při  setkání  oba  vzájemně
pozdravili Heil Hitler se zdviženou pravicí. Pro Emanuela Moravce to bylo samozřej-
mostí, Bohumil Roztočil, nedávno uvedený do funkce, se určitě přizpůsobil.

   

Ministr Emanuel Moravec (čtvrtý zleva) a generální sekretář Kuratoria František Teuner (třetí zleva)
v rozhovoru s ministrem zemědělství Adolfem Hrubým (první zleva) a poradci Kuratoria a Hitler-Jugend

Třídenní přijímací zkoušky do gymnázia
   

V létě roku 1943 jsem skládal přijímací zkoušky do gymnázia. Trvaly tři dny, od rána
do večera. Oficiálně bylo vyhlášeno, že do primy mohou být přijaty pouze děti »árijské
rasy«, tělesně a duševně vyspělé. O tom, kdo bude přijat, rozhodovala zvláštní zkušební
komise. Ráno se konaly písemné a ústní zkoušky, odpoledne byly na pořadu poměrně
přísné, bodované a známkované testy fyzické kondice žadatele. Na závěr třetího dne
byli přizváni rodiče. Ke zkouškám se přihlásilo 139 uchazečů, přijato nás bylo jen 25.
   



Nechtěný dárek
   

K významným odběratelům láhvového piva patřila německá posádka z Moravských
Budějovic. Jednou k nám přišel provést objednávku sám velitel posádky. Poděkoval za
dosavadní obchodní spolupráci a řekl, že se rozhodl jeho správce ocenit dárkem. Nabídl
tatínkovi několik knížek, aby si jednu vybral.

Tatínka zaujala  kniha o německých koloniích.  Byla vytištěna na křídovém papíře
a obsahovala spoustu barevných fotografií, tak si ji vybral. Dostal ji, a k ní mu německý
důstojník přidal ještě jednu.

Když Němci odešli, začal si dárky prohlížet. Ta o těch koloniích se mu moc líbila.
Byly v ní nádherné exotické barevné fotografie AGFACOLOR. V té době to bylo něco
naprosto neobvyklého. Pak pohlédl na tu druhou – Männer im Braunhemd, knížka o pří-
slušnících SA. A sakra, co s ní? Vyhodit ji nemohl. Co kdyby ještě přišel velitel a do-
tazoval se na ni – ale jak by to vysvětloval Čechům, kdyby ji náhodou objevili. Uvěřili
by mu? No, prozatím ji schoval do šuplíku.

Uplynulo pár let, válka se schylovala do finále. Na návštěvu do pivovaru přišli tři ně-
mečtí vojáci. Byli to muži, co si k nám jezdili odvážet pivo. Teď se chtěli rozloučit před
odjezdem na východní frontu. Z jejich vystupování bylo zřetelné, že mají z východní
fronty strach. Už byli na odchodu, když jeden z nich řekl, že vlastně ani není Němec, že
pochází z pohraničí Alsaska-Lotrinska, takže je napůl Francouz.

„No, to je bezvadný, tak to si můžeme pohovořit ve vaší mateřštině,“ zaskočil ho ta-
tínek a spustil na něj francouzsky. Po několika větách mu ale bylo jasné, že francouzsky
vůbec neumí. Úroveň jeho znalostí odpovídala střední škole. Tak mu řekl francouzsky:

„Vous n'êtes pas Français, vous êtes Allemand (nejste Francouz, jste Němec)!“ 
Ti druzí dva vojáci si pochvalovali, jak si mohl jejich kamarád krásně pohovořit ve

své mateřštině, a tatínek vytáhl svůj poslední trumf. Daroval jim na cestu knihu Männer
im Braunhemd.



1944
Konec války se blíží, nacisté ztrácejí sebevědomí

   

Již pátým rokem zuří druhá světová válka. Smrt se zabydlela v každodenním zpravodaj-
ství. Zabití, zastřelení, popravení... Kolikpak už je to milionů? I na smrt si lidé pozvolna
zvykají. Číhá na každém rozhlasovém přijímači. Červený štítek na ladicím knoflíku va-
ruje:  Pamatuj,  pamatuj,  že  poslouchání  zahraničního  vysílání  je  přísně  zakázáno
a trestá se i smrtí. Dávno už v rozhlase nezní ten břitký marš „... denn wir fahren, denn
wir fahren, denn wir fahren gegen Engeland.“ Británie se ubránila a teď to nacistům
vrací i s úroky. A oni zvolna ztrácejí sebevědomí. Není divu. V Normandii operují ame-
rické  jednotky,  Rusové  se  přesunuli  do  Polska  a  ke  všemu  to  systematické  bom-
bardování. Za tichých nocí slýcháváme temné dunění a na vzdáleném obzoru lze spatřit
odlesk slabounké záře, jakoby večerních červánků, ale je to klam, to jen vzdálená záře
hořících domů připomíná slunce po západu. 

„Už to sypou na fašouny,“ procedí mezi zuby tatínek a ďábelsky se rozchechtá. 
Každou celou hodinu informuje rozhlas o stavu ve vzdušném prostoru Velkoněmecké

říše: Achtung, Achtung! Die Luftlagemeldung. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein
feindliches Kampfflugzeug…

Je mi dvanáct roků a mám za sebou první školní rok na gymnáziu, před sebou ještě
sedm dlouhých let do maturity. Po prázdninách jdu do sekundy. Pomalu jsem si zvykl na
to, že když jsem vyvolán k tabuli, musím odpovídat německy, a to nejen v němčině, ale
také v matematice, zeměpise a biologii. V němčině musíme odříkávat zpaměti životopis
Adolfa Hitlera. Dodnes si pamatuji začátek – Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 in
Braunau am Inn geboren..., stejně jako Vrchlického verše Za trochu lásky šel bych světa
kraj, které nás ještě na měšťance před rokem učil a vášnivě recitoval nadšený vlastenec
Vladimír Šolc. A můj nejlepší zážitek z primy – profesoři mi vykají, hovoří se mnou
jako s dospělým. Úplně jsem si na to nezvykl, ale rozhodně mi stouplo sebevědomí.
   

Bombardování Kuřimské zbrojovky
   

V létě 1944 Němci vyhlásili  »totální mobilizaci«.  Všude byl velký nedostatek mužů,
a tak tam, kde to šlo, začaly je nahrazovat ženy. Teta Růženka byla totálně nasazena do
zbrojovky Klöckner Flugmotorenbau v Kuřimi u Brna, kterou tam Němci v důsledku vzrůs-
tajícího bombardování angloamerického letectva přesunuli z Hamburku. Vyráběly se tam
a testovaly letecké motory do německých stíhaček Focke Wulf. 

Zcela nečekaně teta přijela na konci srpna a vyprávěla o bombardování. První vlna ame-
rických  bombardérů  B-24 Liberator  zaútočila  kolem půl  dvanácté,  další  tři  vlny  násle-
dovaly. V průběhu dvacetiminutového náletu dopadlo na areál přibližně 140 až 160 trha-
vých  pum.  Protiletadlové  kryty  byly  vybudovány  v  polích  severně  od  strojírenského
komplexu. Tvořily je betonové podzemní chodby. Tam se ale všichni nevešli, část jich mu-
sela hledat úkryt v okolí. Když začaly padat první bomby, teta se vrhla na zem do strouhy
v blízkosti  válcové betonové  pozorovatelny.  Tam přečkala  nálet.  Až vše  utichlo,  zvolna
vstala a prohlížela si hořící dílo zkázy. Kousek od ní ležela velká střepina. Přilétla tam po
explozi bomby a odrazila se od pozorovatelny. Dostal jsem ji na památku.



   

Kuřimská zbrojovka v plamenech

Čtveřice Mustangů P-51D

                             Bombardér B-24 Liberator BW



Bleskový útok
   

Prvé skutečné setkání s válkou jsem zažil až na konci roku 1944. Bylo to 26. prosince
na svatého Štěpána. Šel jsem na procházku podél řeky poblíž pivovaru směrem k želez-
ničnímu náspu. Mohl jsem být od něho tak 50 – 60 metrů, když se z pravé strany objevil
přijíždějící  vlak.  Zvědavě  jsem si  ho  prohlížel.  Šlo  o  vojenský  transport  –  několik
osobních vozů a několik nákladních s vojenskou technikou přikrytou plachtou.

Vlak mě zvolna míjel, když pojednou zastavil. Lokomotiva několikrát houkla, pak
z ní vyskočil strojvůdce a prchal od vlaku. Ve stejné chvíli začali vyskakovat z vlaku
i vojáci a utíkali směrem ke mně. Bylo vidět, že někteří jsou zranění, byli ovázáni bílý-
mi obvazy, jiní poskakovali po jedné noze o berlích. Vše se odehrálo během několika
vteřin, že jsem nestačil pochopit, co se děje. 

Ještě zazněla kulometná dávka, viděl jsem vojáka, jak střílí kulometem do výšky…
ale pak mě ohlušila další, daleko mohutnější a razantnější dávka. To už jsem ležel na
zemi a snažil se do ní zavrtat. Teprve teď jsem dostal skutečný strach, ale ve skutečnosti
už bylo po všem.

Když jsem po chvíli zvedl hlavu, uviděl jsem, jak z kotle parní lokomotivy uniká ot-
vory syčící pára a jak vojáci zvolna vstávají a vracejí se zpět. Kousek přede mnou ležel
na zádech mladý Němec. Jeho hruď, ovázána bílým obvazem, byla prosyceným rudou
krví. Nevím, zda byl mrtev, nebo se mu jen obnovilo zranění. Byl jsem zcela v šoku
a utíkal  domů.  K  areálu  pivovaru  už  nepatřila  tenkrát  terasovitá  zahrada,  ta  patřila
Stritzkům. Z ní byl výhled do velké dálky až na železniční trať. Tam jsem si vylezl a po-
zoroval stojící vlak až do chvíle, kdy pro něj přijela od Znojma lokomotiva a odtáhla ho.

1  Místo, kde jsem se nacházel v době leteckého útoku
2  Místo, odkud jsem pozoroval vlak po příchodu domů



   

Pohled na místo kde jsem stál v době leteckého útoku 
   

Hlášení Kriminálního ředitelství v Brně
(Inspektor Kozumplik)

ze dne 27. prosince 1944 v 11:15 hodin
   

Dne  26. prosince 1944  ve 12 hodin  se  objevilo 
v Moravských Budějovicích 7 nepřátelských leta-
del.  Jedno  z  nich  zaútočilo  na  lokomotivu  ná-
kladního vlaku č. 99.105 a poškodilo ji. Při tomto 
útoku byli těžce zraněni: Topič lokomotivy Josef  
Milostný, narozený 26.7.1911, občan Protektorá-
tu, bydlištěm v Přibyslavicích, okres Třebíč, zra-
něný dvěma průstřely plic a strojvedoucí lokomo-
tivy Karel Kapounek, nar. 19.1.1911 v Čeladné,  
okres Jihlava, zraněný průstřelem levého zápěst-
ního  kloubu.  Dále  byla  lehce  zraněna:  Albína  
Traxler, učitelka v penzi, bydlištěm v Moravských 
Budějovicích č. 696, zraněná na levé noze zblou-
dilou střelou. Tři obytné domy v blízkosti  želez-
niční  tratě  v  Moravských  Budějovicích  byly  po-
škozeny střelami z kulometu, a to okna, nábytek 
a oděvy. Škoda je ve výši 28.000 K, škoda na lo-
komotivě není stanovena. Těžce zraněný topič a 
strojvedoucí se nacházejí v nemocnici v Třebíči.



1945
Pád Velkoněmecké říše

   

Leden 1945 předznamenával už blížící se konec války. Spojenecká vojska postupovala
na všech frontách, neodvratný pád (tisícileté) Velkoněmecké říše byl již očividný. Elitní
nacistické jednotky utrpěly krutou porážku v Ardenách, Rudá armáda obsadila Varšavu
a Krakov, bojovalo se na území Československa, osvobozeny byly Košice. Protektorátní
ministr Karl Hermann Frank vyhlásil pracovní mobilizaci českých mužů do 45 let na zá-
kopové práce na Moravě, pracovní povinnost postihla mnoho studentů, museli přerušit
studium a jít na pomoc nacistickému válečnému průmyslu. Sestra, která v té době stu-
dovala na obchodní akademii v Praze, byla »totálně nasazena« do textilní továrny, kde
se vyrábělo prádlo a různé textilní doplňky. Mně bylo třináct a chodil jsem do sekundy.
   

Podzemní úkryt
   

S blížící se frontou narůstaly rodičům starosti o rodinu. Komplex několika budov
pivovaru s vysokým továrním komínem dával zřetelně najevo, že jde o průmyslový ob-
jekt. Tatínek se obával, aby se nestal terčem dělostřeleckého útoku, a tak vymyslel ná-
sledující plán. Ve velkém podzemním sklepě, kde se skladovalo sudové pivo, objevil už
před léty starou zazděnou štolu. Byla vytesána ve skále, vedla několik desítek metrů pod
zemí, ale pak se rozšiřovala a vytvářela rozsáhlou místnost. Štola měla samostatnou vět-
rací šachtu, která ústila v křoví na terasovité zahradě. Ideální prostor pro tajný úkryt,
a tak tatínek rozhodl, že ho upravíme a všichni zde přečkáme poslední dny války.

Dne 14. února 1945 bombardovali Američané Prahu. Bylo zničeno několik obytných
domů na Vinohradech, nálet si vyžádal řadu mrtvých. Na Vinohradech bydlela sestra,
a protože po náletu se nebylo možné do Prahy dovolat, maminka tam ihned odjela. Za
dva dny se vrátila i se sestrou. Totální nasazení pro ni skončilo. Rodiče se rozhodli, že ji
budou až do konce války ukrývat. Pokud by protektorátní úřady po ní pátraly, řekli by,
že je totálně nasazená v Praze a že od amerického náletu na Prahu o ní nevědí.

S příchodem jara se situace na frontách rychle měnila, německá kapitulace byla na
spadnutí. Američané a Rusové se setkali na Labi, Berlín byl obklíčen Rudou armádou,
koncem dubna oznámil protektorátní rozhlas, že vůdce padl při obraně Berlína, a pak
jsme se dozvěděli, že padl Berlín. V té době jsem už do školy nechodil, všichni jsme
byli nastěhováni v našem úkrytu a ven do bytu jsme vycházeli jen na průzkum a na po-
slech rozhlasových zpráv (tranzistorová rádia ještě neexistovala). 

Měli jsme rozhlasový přijímač Philips 471A-
14, vyráběný v letech 1938-39 v Praze-Hlou-
bětíně (to jsem  vygoogloval  na  internetu). 
Seděli jsme všichni v obývacím pokoji a s na-
pětím sledovali nejnovější zprávy.
Tak jsme se  5. května  dozvěděli,  že  v Praze
vypukla revoluce,  že se tam bojuje  o rozhlas
a Praha volá o pomoc.



Bylo mi třináct, ale hlas volajícího se mi vryl hluboko do paměti. V té chvíli jsem
netušil, že hlasatel se jmenuje Zdeněk Mančal a že se s ním za deset let osobně setkám
za okolností neméně dramatických.

Celý den jsme s napětím sledovali rozhlasové zprávy a jen večer odcházeli do úkrytu.
Také ráno 8. května jsme opět vyšli z úkrytu do bytu a vyladili Prahu. Maminka se chys-
tala udělat snídaní, my ostatní seděli kolem rádia, když jsme znenadání zaslechli tlu-
mený hukot leteckého motoru a vzdálený výbuch.

„Do krytu,“ zařval tatínek a já všeho nechal a uháněl do komory ke vchodu na půdu
jako první. Stačil jsem jen otevřít dveře, když zazněla ohlušující exploze a vzápětí za ní
druhá a dům se silně otřásl. Běžel jsem po dřevěném schodišti a v šoku drmolil: „Už to
sypou na Budějovice, už to sypou na Budějovice.“ Podvědomě se mi vybavila tatínkova
oblíbená věta Už to sypou na fašouny, kterou komentoval angloamerické bombardování.
Na hlavu mi padaly drobné úlomky střešních tašek a já běžel a běžel, tentokrát ne jako,
tentokrát opravdu o život. Nevím kolik těch explozí ještě zaznělo, ale když jsem doběhl
zcela udýchaný do úkrytu, byl už kolem relativně klid. Zaznívaly jen vzdálené exploze.
Za mnou dobíhali postupně další členové rodiny. Všichni jsme byli v pořádku. 

Čekali jsme nějakou dobu, co se bude dít, a když vše nasvědčovalo, že je už po nále-
tu, vydali jsme se s tatínkem na průzkum. Šli jsme pomalu zpět po dřevěných schodech
vzhůru, kolem byly úlomky střešních tašek, ve střeše zela díra. Opatrně jsme vstupovali
kuchyní do pokoje. Tam byla obrovská spoušť. Okna otevřená, vytržené kování, rozbité
sklo, všude kolem střepy a kusy hlíny. Lehce poškozeno bylo pianino, které stálo u stě-
ny poblíž okna. Jak jsem přicházel blíže k oknu, spatřil jsem kouř a oheň. 

Naproti nám hořel dům pana Urbánka ve Smetanově ulici. Střecha jeho domu byla
v jednom plameni,  hustý  tmavý kouř  stoupal  vysoko k obloze.  Kolem pobíhali  lidé
a snažili se požár uhasit. To byla zřejmě ta prvá ohlušující exploze. Bomba dopadla na
střechu domu pana Urbánka a způsobila požár.  Dole na dvoře byl kráter po explozi
druhé bomby. Výbuch zničil dřevěný plot, rozbil všechna okna na uliční straně a roz-
házel po bytě střepiny a hlínu.

Vraceli jsme se zpět, abychom zjistili, jaká asi škoda vznikla na naší střeše. Na prvý
pohled bylo zřejmé, že škoda nebude velká. Jen díra v taškové krytině,  chybělo pár
tašek..., ale pak se nám zatajil dech. Kousek od nás ležel na zemi tmavozelený válec, asi
40 cm dlouhý, na konci měl charakteristická křidélka. Nevybuchlá bomba! Prolétla stře-
chou naplocho a položila se na hromadu písku, nachystanou pro případ požáru. Dopadla
o chvíli dříve, než jsem vyběhl na dřevěné schodiště. Zasáhly mě jen padající úlomky
rozbitých tašek. Nálet na Moravské Budějovice uskutečnily dva bojové letouny  IL- 2
Šturmovik. Při něm bylo poškozeno nebo zničeno třicet domů a jedna osoba zahynula.
   

Sovětský 
bojový letoun 
IL-2 Šturmovik





Na fotografii pivovaru z roku 1956 je zřetelně vidět místo dopadu nevybuchlé bomby
Špička továrního komínu nasvědčuje, že v roce 1956 tam komín ještě byl.



Závěrečná ofenzíva
   

Dnes už těžko zjistíme,  odkud se vynořila  legenda,  že k bombardování  došlo na
podnět partyzánů, kteří Sovětům oznámili místo, kde byla ukryta vojenská technika, ale
v poválečných letech se to skutečně vyprávělo. Pozoruhodné je, že podobná vysvětlení
nacházíme i v kronikách. Např. v římsko-katolické farní kronice Moravského Krumlova
se píše:  „V květnu proudilo  městem i  krajem mnoho německých uprchlíků i  vojska.
Několik tanků bylo ve městě a to dělalo dojem, že se Němci budou bránit pronikání
Rudé armády. Nějaký zbrklý občan to hlásil ruskému velení v Ivančicích a následkem
byl letecký útok na Krumlov v pondělí 7. května – tedy dva dny před koncem války.“ 

Legendy obvykle  vznikají  tam,  kde se stane  něco mimořádného a lidé  postrádají
argumenty pro racionální vysvětlení. Ve skutečnosti byla všechna bombardování v po-
sledních  dnech  války  součástí  rozsáhlé  závěrečné  sovětské  ofenzívy,  která  začala
7. května 1945 mohutnou dělostřeleckou přípravou a leteckými útoky na ustupující ně-
mecké jednotky. Během ofenzívy vykonaly letecké síly přes dva tisíce vzletů, při nichž
bombardovaly německé formace a ničily pozemní objekty před ustupujícími Němci.

V úterý 8. května 1945 pokračovaly letecké útoky sovětských letadel se stejnou in-
tenzitou. V časných ranních hodinách se od Jaroměřic a Znojma valily přes Moravské
Budějovice kolony německých vojsk. Hlavní ulice byly zcela ucpané, kolony se pohy-
bovaly velmi pomalu. Proud vozidel směřoval na Jemnici, část na Jihlavu. Kolem devá-
té hodiny zaútočila na Moravské Budějovice sovětská letadla. Bomby dopadaly na Zno-
jemské ulici, na střed města (hlavní komunikace na Jihlavu procházela středem města),
na Jemnické ulici, ale také v prostoru kolem nádraží a na Pražské ulici. Sovětská letadla
útočila v okolí Moravských Budějovic na řadu dalších obcí: Běhařovice, Bítovánky, Bo-
hutice, Citonice, Ctidružice, Čáslavice, Dalešice, Dobelice, Džbánice, Grešlové Mýto,
Hostěradice, Hrotovice, Kojetice, Lechovice, Miroslav, Moravský Krumlov, Mramotice,
Olbramkostel  (exploze  vagonu  naloženého  municí  zdemolovala  nádraží),  Štěpkov,
Trstěnice, Výrovice, Želetavu a Žerotice.

     



Bojové letouny Il-2,  které  bombardovaly Moravské Budějovice,  měly dvoučlennou
posádku – pilota a zadního střelce, v křídlech byly zabudovány kulomety a protitankový
kanon, mohly nést až 400 kg bomb. Při útocích na pozemní cíle se pilot řídil pouze tím,
co  viděl  pod  sebou  na  zemi,  letadlo  nebylo  uzpůsobeno  pro  přesné  vyhledávání  po-
zemních cílů, jako je tomu u bombardovacích letadel s navigátorem, která vrhají bomby
na předem určené cíle. Piloti měli zcela jednoznačný úkol. Létali za linii fronty a vyhle-
dávali nepřítele. Je proto velmi nepravděpodobné, že by jim velitelé uložili v době ofenzí-
vy  ještě  další  doplňkový  úkol  –  vyhledat  a  zničit  ukrytou  vojenskou  techniku  ve
stodolách jim neznámého města, kterým prchající německá vojska jen projížděla.
   

Moravské Budějovice měly v roce 1945 přibližně 1200 domů, bombardováním jich
bylo zcela zničeno 21, dalších nejméně 25 domů bylo značně poškozeno. V posledních
hodinách druhé světové války zahynulo při náletech sovětských letadel na území Čech a
Moravy nejméně 1300 osob. V blízkém okolí Moravských Budějovic přišlo při náletech o
život skoro 200 lidí. Přímo ve městě zahynula 1 osoba, ve Výrovicích 3, v Čáslavicích 4,
v Žeroticích 5, v Ctidružicích 6, v Dalešicích 27 a v Hrotovicích jich bylo 150.
   

Tragédie v Hrotovicích
   

Bylo úterý 8. května 1945 kolem poledne a obyvatelé Hrotovic vítali před místním
zámkem osvoboditelskou Rudou armádu. Jejich radost se však nečekaně změnila v ob-
rovskou tragedii. Znenadání se na obloze objevilo malé sovětské letadlo a na městečko
shodilo tři pumy. Jedna dopadla přímo doprostřed davu na náměstí před zámkem. Bylo to
přesně ve 12 hodin 33 minut. Během několika sekund zahynulo 114 civilistů a 36 Rudo-
armějců. Nejmladšímu byly 4 roky, nejstaršímu 68 let. Spousta mužů, žen a dětí  byla
zmrzačena. Střepiny bomb lidská těla doslova roztrhaly. Podle svědků bylo celé náměstí
pokryto kousky končetin, všude byla samá krev. Ticho, které se rozlilo po celém okolí v
následujících minutách, bylo hrozné. Zoufalé a nepřirozené. Ta chvíle,  která měla být
plná radosti a úlevy, poznamenala život Hrotovic na mnoho dalších let. Ranění byli odvá-
ženi do ivančické nemocnice, mrtvé si odnášeli Hrotovičtí domů. Nesmírná bolest a smu-
tek zahalily na dlouho celé městečko.



Oficiální propaganda připsala bombardování Hrotovic německému letadlu, přestože
8. května 1945 už prokazatelně žádné německé letadlo do vzduchu nevzlétlo. Svědci,
kteří na vlastní oči viděli malé letadlo s rudými hvězdami, nebyli vyslyšeni. Nebylo pře-
ce myslitelné, že by něco takového mohla provést Rudá armáda, která nás osvobodila,
tvrdilo se, to museli  udělat  Němci.  Místní obyvatelé ale propagandě nikdy neuvěřili
a časem i  širší  veřejnost  přijala  na  vědomí  krutou  skutečnost,  že  bombu  svrhlo  na
hrotovické náměstí omylem sovětské letadlo.

Den po osvobození Prahy – 10. května 1945 – pořídil slovenský fotograf Tibor Honty
na dnešním Palachově náměstí fotografii, která zachycuje loučení Rudoarmějců s pad-
lým vojákem a nazval ji  »Padl v posledních vteřinách války«.  Je to jeden z nejzná-
mějších dokumentů z konce války a všeobecně se mělo za to, že se jedná o loučení
s vojákem Rudé armády, který padl při bojích v Praze. 

      

   Velitel 208. Dvinské samochodné dělostřelecké brigády, plukovník Georgij Ivanovič Sacharov, 
      který tragicky zahynul v úterý 8. května 1945 na náměstí v Hrotovicích při výbuchu bomby 



Fotografie byla plných 25 let veřejnosti p6rezentována jako rudoarmějec, který padl
při bojích v Praze. Pravděpodobně také způsobila, že v roce 1948 bylo tehdejší pražské
náměstí Na Rejdišti přejmenováno na náměstí Krasnoarmějců. 

Ale stalo se, že v roce 1970 navštívil Prahu sovětský generál P. F. Ťurněv a čirou ná-
hodou se mu dostala do rukou Hontyho fotografie (při oslavách výročí osvobození se
tato fotografie obvykle objevovala v novinách a časopisech). Prohlížel ji a poznal na ní
velitele 208. Dvinské samochodné dělostřelecké brigády, plukovníka Georgie Ivanoviče
Sacharova, který padl těsně před koncem války někde na Moravě. 

Generál také vysvětlil, jak se mrtvý plukovník dostal do Prahy. Když dostali poslední
rozkaz k útoku na německé pozice a k následnému postupu na Prahu, velitelé si slíbili,
že teď už do Prahy dojedou všichni – živí nebo mrtví. Krátce nato plukovník Sacharov
zahynul. Svůj slib splnili. Jeho ostatky přivezli na tanku do Prahy a na náměstí, kde se
s ním rozloučili,  ho pochovali.  Následným šetřením bylo zjištěno, že oním osudným
místem smrti plukovníka byly Hrotovice.

Jakmile  byla  zjištěna  totožnost  plukovníka  Sacharova  a  potvrzena  jeho  smrt  na
hrotovickém náměstí, musela komunistická propaganda najít pro veřejnost přijatelnější
vysvětlení jeho skonu, a tak se zrodila další verze tragického příběhu – na hrotovické
náměstí údajně dopadl německý dělostřelecký granát, vypálený z prostoru od Myslibo-
řic. Ze sbírky různých střepin z Hrotovic a jeho okolí byly pečlivě vybrány takové, které
měly potvrdit výbuch dělostřeleckého granátu (dodnes jsou střepiny uloženy na Měst-
ském úřadě). 

K serióznímu prošetření případu a jeho definitivnímu uzavření došlo až po pádu ko-
munistického režimu. Kriminalistický ústav analyzoval v roce 1992 střepiny nalezené
v tělech obětí a zcela jednoznačně vyloučil výbuch dělostřeleckého granátu ráže 150
mm. Podle vysoce destruktivního účinku exploze se s velkou pravděpodobností jednalo
o německou tříštivou bombu s tyčovým zapalovačem, která vybuchuje asi půl metru nad
zemí.  Tyto trofejní německé bomby používala na konci války už jen sovětská lehká
bojová letadla. Závěr šetření dal nakonec za pravdu očitým svědkům, kteří prohlašovali
už 8. května 1945, že bombu svrhlo do davu sovětské letadlo. 

„Nikdo nepochybuje, že druhá světová válka byla dlouhá a hrozná. Nikdo nesnižuje
hrdinství vojáků, kteří v této válce padli, byť se stali někdy obětí omylů. Nikdy se nedife-
rencovalo, jak kdo ve válce zahynul, všichni se prostě stali oběťmi války. A všichni bez
rozdílu si zaslouží úctu živých, kteří právě tuto hroznou válku přečkali a dožili se osvo-
bození. Pravda, výbuch sovětské bomby na hrotovickém náměstí byl omylem mimořádně
tragickým. Byl to počtem obětí místních občanů a sovětských vojáků tak hrozný masakr,
jaký snad nemá obdoby v žádném jiném osvobozeném městě v Československu. Stalo se.
Dějiny by však zásadně neměly být úmyslně falzifikovány ani ve svém celku, ani v detai-
lech,“ napsal k této události Emil Klesl (Signál 39/1991). 



Bombardování Mladé Boleslavi
  

Bohužel, tragedie, k níž došlo 8. května 1945 v Hrotovicích, nebyla tou poslední,
ani tou největší. Den poté, 9. května 1945, bombardovali Sověti Mladou Boleslav.  

Připomeňme si, že akt bezpodmínečné kapitulace ozbrojených sil nacistického Ně-
mecka byl podepsán 7. května 1945 v Remeši (Reims, Francie). Za vítězné mocnosti
dokument podepsali americký generál Walter Bedell Smith, sovětský generál Ivan Ale-
xejevič Susloparov a francouzský generál Francois Sevez, za poražené nacistické Ně-
mecko generál Alfred Jodl.  Na žádost Stalina,  který měl pocit,  že by akt kapitulace
v Remeši mohla veřejnost chápat jako vítězství západních spojenců, byl podpisový ce-
remoniál kapitulace opakován 8. května v Berlíně.

První poválečný den se lidé v Mladé Boleslavi probudili do slunného rána a radovali
se z konce bezmála šest let dlouhé války. Když se nad městem se objevila letadla, někte-
ří  Boleslavané jim nadšeně mávali.  Z bombardérů však začaly padat bomby. Během
krátké chvilky zahynulo 148 civilních obyvatel města a další stovky ustupujících ně-
meckých vojáků a jejich litevských a estonských spojenců, celkový počet obětí se odha-
duje na pět set. 

Ničivý útok na Mladou Boleslav provedla Rudá armáda. Mnoho jednotek nacistické
armády odmítalo naplnit  podmínky bezpodmínečné kapitulace z 8. května 1945, ne-
vzdalo se a nesložilo zbraně, a tak na ně Sověti zaútočili ze vzduchu.

   



Osvobození Rudou armádou
   

Následující den, 9. května 1945, dorazilo do města sovětské pozemní vojsko. Vojáci
prvého sledu přijeli na zemědělských vozech tažených koňmi. Jejich příchod nebyl zas
tak idylický, jak se později v tisku psalo. I když převažovaly přátelské vztahy k obyvatel-
stvu, mezi sovětskými vojáky byli i zloději a násilníci. Přepadávali chodce, kradli náram-
kové hodinky a jízdní kola, došlo i k několika znásilnění žen. Dělo se to ale jen ojediněle,
vojákům hrozil při dopadení trest smrti. 

Když jsme poprvé spatřili ruské vojáky, zavládla obrovská radost. Válka pro nás defi-
nitivně skončila. Odpoledne jsem pozoroval kolonu vozů na náměstí. Vojáci prvého sledu
se pohybovali na selských vozech tažených koňmi. Pravděpodobně šlo o vozy ukořistěné
v Maďarsku, protože neměly brzdy (v maďarských rovinách jich nebylo zapotřebí) a vo-
jákům činilo velké potíže ubrzdit koňský povoz při jízdě dolů k nádraží.

S příjemným pocitem nabyté svobody jsem se vracel domů. Na rohu Pivovarské ulice
stála skupina debatujících ruských vojáků. Zvědavě jsem si je prohlížel. Po chvíli mě je-
den z vojáků spatřil a něco vykřikl. 

Nerozuměl jsem, a tak jsem chtěl utéci. Zastavila mě dávka ze samopalu vystřelená do
vzduchu. Otočil jsem se a uviděl, jak se ke mně blíží tři vojáci s namířenými samopaly.
Dostal jsem obrovský strach. Měl jsem pocit, že mě chtějí zastřelit. Vůbec jsem to nechá-
pal. Přitiskl jsem se ke zdi a bylo mi do breku. 

Vojáci mě obestoupili... Pak jeden z nich uchopil mou levou ruku a sundal mi náram-
kové hodinky. 

„Vidíš, že Rusové kradou hodinky. A tys říkal, že je to propaganda,“ stěžovala si ma-
minka doma tatínkovi. 

Tatínek zvážněl, zamyslel se a pak mi řekl: 
„Víš, chlapče, ber to jako daň za svou svobodu. Mnozí z nás zaplatili daň mnohem

vyšší, někteří tu nejvyšší.“
V té chvíli jsme ještě nevěděli, jakou daň za svobodu zaplatila moje teta Helena (druhá

manželka mého strýce Františka Kotila). Několik podnapilých chasníků odkudsi od Uralu
vtrhlo do jejího brněnského bytu a brutálně ji znásilnilo.

Časem jsem ukradené hodinky oželel, ale nikdy jsem se už nezbavil hořkého pocitu
bezmoci, odporu k násilí a opovržení k vyděračům všeho druhu.
   

Vojsko druhého sledu
   

Další den, to byl čtvrtek 10. 5. 1945, dorazil druhý sled sovětských vojsk a zdržel se ve
městě několik dnů. Rodiče uvolnili v bytě jeden pokoj a dali ho k dispozici pro ubytování
důstojníků. Několik dnů u nás bydlel vyšší důstojník se svým »sluhou« (tak se nám jejich
vztah jevil). Asi čtyřicetiletý plukovník, přesvědčený komunista, před válkou dělník, nám
při loučení věnoval  »Komunistický manifest«.  Jeho  sluha, asi třicetiletý vojín, v civilu
učitel, řekl tatínkovi při loučení, pro jistotu francouzsky (k nelibosti svého velitele), aby
si o Rusku nedělal velké iluze, že komunistický režim tam přinesl lidem jen velké utrpení.
Přesto se domů těšil a věřil, že po válce bude v Rusku lépe. Netušil, že mu do konce živo-
ta zbývá už jen několik hodin. Byl zastřelen ze zálohy kdesi v lese při přechodu rakous-
kých hranic. Napsali nám to později jeho příbuzní, když odpovídali na tatínkův dopis.



Ukradené hodinky
   

Tady jsem stál  a  tiskl se ke zdi, když
mě ve  středu 9.  května  1945 v  od-
poledních  hodinách   obestoupili   tři
sovětští vojáci  a  mířili  na mě svými
samopaly.

   

Ukradené hodinky jsem dostal od ro-
dičů k biřmování v roce 1940.

Takto vypadá toto místo v roce 2021.
   

Po druhé světové válce zde nový ma-
jitel nejprve zřídil prodejnu, ale po  
otevření podobné prodejny v nedale-
ké  ulici  Peroutka,  byla  prodejna  
v osmdesátých letech minulého sto-
letí zrušena a přístavek zbourán.

   



Moravskobudějovičtí Němci
   

V Moravských Budějovicích mnoho Němců nebylo. V paměti mi utkvěla scéna, kte-
rá se tam odehrála na Dolním náměstí (Náměstí Míru). Když jsem přicházel k budově
městského muzea, uviděl jsem před sebou rozkopaný chodník a v něm muže s krumpá-
čem, který hloubil jámu. Na zádech měl namalovaný velký bílý hákový kříž. Ve chvíli,
kdy jsem ho míjel, kolem procházející muž mu vulgárně nadával a hrubě ho urážel.

Ještě smutnější příběh vyprávěl spolužák Miroslav Šabata. Několik dnů před koncem
války vznikla v Moravských Budějovicích revoluční garda. Její příslušníci chodili s ru-
dou páskou na rukávě a zajišťovali pořádek. Při jedné obchůzce narazili na 2 německé
vojáky. Nejprve se strašně vyděsili, protože dostali strach, že budou zastřeleni, ale když
uviděli, že jsou to osmnáctiletí kluci, kteří dávají najevo, že se chtějí vzdát, odzbrojili je
a zavedli do nějakého domu, kde jim dali najíst a hlídali je. Po obsazení města oznámili
na velitelství, že mají dva německé zajatce. Přišla si pro ně eskorta a odvedla je. Krátce
na to uslyšeli dávku ze samopalu. Rusové oba Němce zastřelili.

Konec války vystřídala nádherná euforie svobody. Měli jsme pocit, že teď už máme
to nejhorší za sebou, že už se nic zlého nemůže stát. Jen málokdo si tehdy uvědomoval,
že jsme pozvolna obepínáni další svěrací kazajkou jiného totalitního režimu, tentokrát
komunistického. Ani mnozí z těch, kdo byli za své politické názory za nacistické okupa-
ce pronásledováni, nepochopili, že spravedlivý společenský řád nelze založit na nesvo-
bodě, šíření třídní nenávisti a pronásledování politických odpůrců. 
   

Rodiče se chtěli vrátit do Brna
    

Hned po válce rodiče počítali s návratem do Brna. Tatínek už o tom jednal na brněn-
ském ředitelství a nechal si 1. 10. 1945 vystavit domovský list, který mu v Brně dekla-
roval domovské právo od 6. 6. 1908. Jenže události nabraly rychlý spád. Dlouho se
mluvilo o znárodnění bank a těžkého průmyslu, ale nakonec bylo znárodnění mnohem
rozsáhlejší, než se čekalo. Postihlo uhelné doly, pojišťovny, potravinářský průmysl a v
jeho rámci i pivovary. Dekretem prezidenta Československé republiky ze dne 24. října
1945 se z tatínkových mnohaletých investic do akcií pivovaru staly bezcenné papíry.
Stát ale převzal za znárodněný majetek závazek a zaručil se akcionářům, že jim v bu-
doucnu podíly za majetek převzatý státem uhradí.

V listopadu proběhla měnová reforma. Měla za úkol  snížit  objem peněz v oběhu
a znovu zavést československou korunu. Všechny peníze byly vyměněny v poměru 1 : 1
za československé státovky vytištěné ve Velké Británii. Každý si mohl vyměnit 500 Kč.
Částky převyšující 500 Kč byly nuceně složeny na vázané vklady. Tyto vklady zůstaly
zablokovány až do roku 1953, kdy byly při další měnové reformě bez náhrady zrušeny.

Rodině tak zůstalo po měnové reformě 4 x 500 korun v hotovosti, několik set tisíc na
vázaných vkladech a státní dluhopisy za znárodněné akcie Starobrněnského pivovaru,
jejichž hodnota se pohybovala v řádu milionů. Tatínkovi bylo tenkrát 47 roků. Jako
správce pivovaru měl poměrně vysoký plat a celý život platil sobě a mamince životní
pojištění,  aby nemuseli  ve stáří  žít  v chudobě.  Teď se stal  státním zaměstnancem –
úředníkem národního podniku a výhled do budoucnosti byl značně nejistý.



Brkaři
   

Říkalo se jim brkaři. Měli ve svém znaku kladivo
a brko. Strana byla založena v roce 1897 jako Stra-
na národních dělníků, následující rok přejmenová-
na na Českou stranu národně sociální. Po vzniku
Československa vystupovala jako Československá
strana  socialistická  a  v  roce  1926  přijala  název
Československá  strana  národně socialistická.  Její
socialismus byl ale odlišný od parlamentního soci-
alismu  sociální  demokracie  nebo  od  radikálního
socialismu komunistů.  Byl  to  spíše  komplex dů-
ležitých sociálních a hospodářských reforem, s cí-
lem budovat sociálně spravedlivý a demokratický

režim. V období první republiky se jednalo o důležitou a vlivnou politickou stranu, která
zasedla  ve  většině  vlád.  Mezi  její  nejvýznamnější  členy  v  této  době  patřili  Václav
Klofáč, Edvard Beneš, Milada Horáková nebo Ota Hora.

V neděli, 26. května 1946, v den parlamentních voleb, vyšlo zvláštní vydání Rudého
práva, kde byl uveřejněn článek Hnízdo reakce je v národně socialistické straně, který
stranu nevybíravě kritizoval.

Některé strany, ač patří k Národní frontě, ale ve skutečnosti zastupují zájmy reakce.
Využívají těchto voleb, aby bojovaly proti základnímu programu Národní fronty. V prvé
řadě se to týká určitých vůdců českých národních socialistů, kteří vedou otevřenou han-
livou kampaň proti komunistům. Tvrdí, že komunisté mají v úmyslu nastolit v Českoslo-
vensku komunistický režim.

Ota Hora se v době nacistické okupace zapojil do protinacistického odboje. Za svoji
odbojovou činnost byl vyznamenán prezidentem Benešem. Také v únoru 1948, se po-
stavil proti nastupující komunistické diktatuře. V té době byl předsedou Odboru mla-
dých  národních  socialistů,  výz-
namné  organizace,  která  v  roce
1947 sdružovala dvě stě tisíc čle-
nů. Jako člen bezpečnostního vý-
boru  Poslanecké  sněmovny  upo-
zorňoval  na  zločinecké  praktiky
příslušníků SNB a StB. 

V únorových dnech 1948, aby
unikl  svému  zatčení,  se  ukrýval
v bytě rodičů Václava Havla. Ná-
sledně odešel do emigrace. V ko-
munistickém Československu byl
odsouzen v nepřítomnosti k trestu
smrti.                               
                                                                 Ota Hora hovoří z balkonu budovy Melantrichu



   Poslanec Ota Hora varuje
   

„Jestliže ze tří set poslanců, kteří požívají poslanecké imunity, by neměl ani 
jediný odvahu  –  i za cenu života –  říci celému národu pravdu o tom, co se od
skončení války,  od Pražského povstání dodnes dělo a děje,  a  tím pro budouc-
nost rázně zamezit,  aby všechna ta zvěrstva a bezpráví komunisty páchaná na 
nevinných lidech,  byla  z  našeho  života  vymýcena,  pak  nejsme  hodni  toho,
abychom vykonávali poslanecký mandát.  Je čas,  aby se  národu řekla pravda, 
že se nebojíme a že lidé musí zvednout hlavy,  narovnat páteře a bojovat za svá
práva“ (Ota Hora, poslanecký klub, 20. 11. 1945).

Předseda (zvoní): Uděluji slovo panu poslanci Horovi.
   

Posl. Hora:  Slavné Národní shromáždění, paní a pánové! Ode dne našeho osvobo-
zení se příliš mnoho událo, dobrého i špatného, co naši občané bedlivě a kriticky sle-
dovali  a  dále  sledují.  Republika utrpěla  četné  újmy,  zvláště  v  době porevoluční,  po
5. květnu, kdy se vyskytli i mnozí kořistníci, kteří ani na okamžik nezaváhali a na úkor
republiky se obohacovali,  považujíce naši  revoluci jednak za cestu k rychlému zbo-
hatnutí, jednak za jedinečnou příležitost k závratné kariéře bez práce, bez zásluh a bez
odborných znalostí…

… Bylo by otřásající mluviti podrobně a s uvedením sta a sta konkretních případů
o tom všem, co se událo od 5. května dodnes právě ve službě bezpečnostní. Víte to
mnozí z vás tak dobře jako já. Po právní stránce tu jde o dosud nevysvětlené a zákonem
nepodložené rozpuštění dřívějších sborů četnictva a policie - na př. ve Slezsku - čímž
byly způsobeny jistě velké hmotné i mravní škody našemu státu. 

Mezi příslušníky těchto sborů je mnoho obětavých vlastenců, kteří vždy věrně slou-
žili národu a republice. Přesto však byly vytvořeny nové orgány bezpečnostní služby
a nakonec dnešní Sbor národní bezpečnosti,  po většině z dobrovolníků laiků. Mnozí,
snad většina z nich, byli i bez vojenského výcviku, bez odborných znalostí, a vyskytly
se i případy, že se do těchto sborů vloudily i osoby několikráte trestané, jak to již zde
řekl pan posl. Viboch. Je přirozené, že místo důvěry vznikla v občanstvu nedůvěra, byť
byla způsobena jen jedinci. Opravdu jen z nutnosti byli ve službě ponecháni národně
spolehliví příslušníci bývalého četnictva a policie a přidělování byli většinou na pod-
řízená místa, zatím co na místa vedoucí zasedli lidé snad zasloužilí, ale bez základních
znalostí organisace a řízení bezpečnostní služby. Tím došlo a dochází k desorganisaci ve
výkonu této služby. 



1946
Vyhnání (odsun) českých Němců

   

Ministr informací Václav Kopecký promluvil v Chomutově (Rudé právo 20.1.1946). 
Podařil  se nám za pomocí SSSR historický čin,  že jsme vyhnali odvěké nepřátele

z     naší vlasti  . Němci budou odsunuti, a to do konce srpna letošního roku: 1,700.000 jich
půjde do pásma amerického a 700.000 do pásma sovětského. Podle informací ministra
vnitra má být s odsunem započato neprodleně ve dnech 20. - 25. ledna. Denně bude vy-
praveno několik vlaků a jejich počet bude s přibývajícím jarem zvyšován. Zavazadel
bude povoleno 30 kg na osobu. Bude nutné, abychom Němcům, zejména jdoucím do
amerického pásma, dávali potvrzení o jejich nacistické příslušnosti. Doufám, že i v od-
sunu Maďarů prosadíme svou. V této věci je s námi solidární i maršál Tito, který rovněž
stahuje Maďary z Jugoslávie. Chceme, aby naše republika byla státem Slovanů, která
nebude pěstovati politiku mostu mezi Západem a Východem, ani politiku sedění na dvou
židlích, a bude spolupracovati se Sovětským svazem.  V přítomné d  obě s  e dostává do  
českých rukou majetek tři a půl milionů Němců…



Svědectví Herberta Haischmanna
   

„Sovětská vojska obsadila Chomutov 9. května 1945. První Češi přišli už v polovině
května. Německé nápisy musely zmizet. Češi vyhazovali Němce z jejich bytů. Stejný osud
potkal i moji rodinu. Co si pamatuji, Chomutov měl v té době asi 30 000 obyvatel. Dá
se říci, že podíl Němců byl 90 procent a více. Pak se objevily plakáty, které vyzývaly
všechny muže ve věku od 13 do 65 let, aby se dostavili na sportovní hřiště. Poté byli vy-
bráni esesáci. Ranami byli zahnáni do kouta, někteří byli ubiti k smrti a zapáleni. Zabí-
jení jsem musel sledovat ze vzdálenosti asi 15-20 metrů – psychické trauma mě proná-
sleduje dodnes. 

Poté začal pochod smrti. Nejprve po úpatí Krušných hor, pak ve výškách přes 300 až
350 metrů k česko-německé hranici. Každý, kdo už nebyl schopen pochodu, byl zastře-
len. Podle českých zdrojů je počet obětí minimálně 37, podle obecných odhadů asi 70.
Sám jsem si nestěžoval, byl jsem mladý a sportovně založený, ale bylo velmi těžké vidět,
jak tělesně postižení nebo velmi obézní lidé jen stěží dokázali chůze a jak obtížné bylo
pro ně dýchání, to je velmi tragické.“ (LandesECHO č. 08, listopad 2018)

 Vítání německých vojáků v Chomutově.

 
Příjezd českých uprchlíků z pohraničí
před Wilsonovým nádražím v Praze.



Byl jsem skaut a sokol

Ke skautingu mě přivedly Foglarovy Rychlé
šípy. Jejich kreslené příběhy vycházely na zad-
ní straně časopisu pro mládež  Vpřed.  Brzy po
válce jsem vstoupil do Junáka.

Vzpomínám  si  na Ferdinanda Falbra, osob-
nost,  která se výrazně zasloužila  o  poválečný
rozvoj Junáka v Moravských Budějovicích.

Být členem Sokola mi připadalo samozřejmé.  Byli  jsme tam na 
gymnáziu v Moravských Budějovicích téměř všichni.

V Sokole jsem objevil basketbal. Tato americká kolektivní hra, kterou jsem do té
doby neznal, mě nadchla. Ladislav Horký, náš nejúspěšnější hráč, o tom napsal v al-
manachu Opusťte školní budovu (str. 78):
   

V bálové sezóně byly problémy s basketbalem: V zájmu tanečního rejdování se muse-
ly odstranit koše a nedalo se trénovat na krajský přebor. U kolébky budějovické koší-
kové stáli Mirek Pečenka (zvaný Pečák) a Majzl Kopecký (od „dávat si majzla“), kteří
nás, mladé nadšence trénovali. (Chajdu měli na „Honolulu“ ve Chvalatické zátoce.)  

Bezedné koše nám svařili ve Smrčkově fabrice a jednou k večeru, před Vánocemi
jsme si je odnesli do tělocvičny. Jeden jsme zavěsili na ochoz galérie, druhý postavili
pod jeviště. Po namalování „lajn“ začala slavná éra – bez šampaňského a projevů,
v nepřítomnosti médií... 

Když jsme zvládli hru a „kroky“, stalo se naše mužstvo postrachem soupeřů. V jedné
sezóně jsem se dokonce počtem nasázených košů vyšplhal na nejvyšší příčku v přeboru.
Nezapomenutelný koš dal však Šany Vlasák při zápase s Jihlavou: Za nerozhodného
stavu v posledních sekundách přehodil celé hřiště – a vítězství patřilo nám. Radost z vý-
hry byla převeliká. Oslavili jsme to jako vždycky – u „Cágra“ jednou „zonkou“.



1947
Prezident Beneš v Moravských Budějovicích

   

V  červnu  1947,  kdy  na  gymnáziu  vrcholily  přípravy  na  předsletové  tělovýchovné
slavnosti československých škol v Praze, zažily Moravské Budějovice významnou udá-
lost.  Dne 13. června 1947 zavítal k nám prezident  Edvard Beneš se svou chotí paní
Hanou. Občané Moravských Budějovic ho uvítali s obrovským nadšením. U vjezdu do
města čekali na příjezd jeho delegace před improvizovanou vstupní bránou skauti, cestu
na Náměstí Svobody (tehdy se jmenovalo Stalinovo), kde byl uvítán představiteli města,
lemovaly davy přihlížejících, které mu mávaly na pozdrav.
   

   VE SVORNOSTI SÍLA hlásalo heslo před čestnou tribunou, na které jsem stál spolu
s dalšími sokoly a sokolkami. Prezident Beneš měl tehdy mezi lidmi obrovskou autoritu.
Jako předseda exilové vlády hovořil k nám pravidelně rozhlasem z Londýna a posiloval
víru, že válka brzy skončí vítězstvím spojenců a že se on vrátí zpět do vlasti.  Nebylo
snadné zachytit zahraniční vysílání, protože bylo rušeno, ale občas se to povedlo. 

Hltali jsme jeho slova 
a věřili, že se snad promění 
ve skutečnost. A nyní tu stál
prezident Beneš jen několik
metrů od nás. Viděli jsme ho
a slyšeli.

Těžko se dnes vyjadřují 
pocity, které jsme tenkrát 
prožívali.
   

                                                                                                Uvítání prezidenta Beneše. Místo, kde jsem stál. je označeno.



Předsletové tělovýchovné slavnosti v Praze
   

Ve druhé polovině června 1947 probíhaly Předsletové tělovýchovné slavnosti česko-
slovenských škol. Účast nebyla povinná, cvičili tam jen ti, co se dobrovolně přihlásili
a nacvičili prostná. Z Moravských Budějovic jsme odjížděli zvláštním vlakem, kde jsme
měli rezervované vagony. Naši skupinu vedl profesor Alois Liška a byli jsme ubytováni
v  nějaké  pražské  škole.  Slavnosti  vyvrcholily  v  sobotu  28.  června  1947,  kdy  na
strahovském stadionu  cvičilo  110.000  středoškoláků.  Bylo  to  poprvé  od  posledního
X. všesokolského sletu v roce 1938, kdy se stal Strahov místem setkání a vystoupení de-
seti tisíců mladých lidí. V 15 hodin zazněly nad sletištěm fanfáry z Libuše. Přijel prezi-
dent Edvard Beneš s paní Hanou. 

Ještě nedozněl potlesk, vítající prezidenta republiky, když z nástupových bran pocho-
dují na stadion dva obrovské osmdesátistupové sledy. Čtyři krajní proudy nastoupily až
ke svým značkám, střední proudy zůstaly zpět a utvořily uprostřed cvičiště volný trojú-
helník, do kterého vpochodovala četa chlapců a děvčat, nesoucí státní vlajku. Za nimi
čtyři proudy chlapců a děvčat – čestné čety jednotlivých zemí za zemskými znaky Slo-
venska, Slezska, Moravy a Čech. 
Státní vlajka pomalu stoupá k vrcho-
lu stožáru, zní státní hymna a deseti-
tisíce  vzdávají hold státním symbo-
lům. Pak znovu zabouří nadšený po-
tlesk hledištěm – předsletové tělový-
chovné slavnosti jsou zahájeny.

Takhle  to  vypadalo  při pohledu
z  hlavní tribuny,  když jsme nastou-
pili na cvičiště.  Bylo nás tam asi 12 
tisíc,  na  sobě  jsme  měli bílá tílka, 
modré trenýrky a bílé tenisky.



Z tribuny nám kynul Jan Masaryk
   

Tradičního slavnostního průvodu Prahou se zúčastnilo 103 tisíc žáků středních škol
z celého Československa. Průvod vyšel od Muzea přes Václavské náměstí, na Můstku
jsme zatočili doprava a pokračovali ulicí Na Příkopě na náměstí Republiky. Pak jsme
pochodovali Revoluční třídou až na nábřeží, kde jsme odbočili doleva a pokračovali až
k Rudolfinu a odtud na Staroměstské náměstí, kde jsme defilovali před čestnou tribu-
nou.  Na  tribuně  nám  kynul  usměvavý  ministr  Jan  Masaryk,  kterého  jsme  bouřlivě
zdravili, ale byl tam i arcibiskup pražský Josef Beran a primátor Václav Vacek.

   

„A když jsem viděl ty nevinné krásné tváře, kladl jsem si 
sám sobě závazek učinit vše, aby tyto děti nebyly již nikdy 
hnány  do  nové  války  pro  nějaké  pseudohrdinství  hro-
madného umírání, které už jednou musí mezi lidmi přestat.
Tyto i všechny ostatní  lidské  děti,  jednou,  až jim bude 
dvaadevadesát, ať umřou docela nehrdinsky doma – ve  
svých postelích.“

Ministr zahraničí Jan Masaryk

Nastávající kvintáni
na předsletových slavnostech
v Praze

Alois Šumbera
Jiří Javorský
Milan Krejčiřík
Milan Reichert

Technická větev
   

Na gymnáziu vznikla technická větev. Přihlásil jsem se do ní. Hlásili se do ní mí ka-
marádi, tak jsem se k nim přidal. Přibyla nám deskriptivní geometrie a hodiny matema-
tiky, odpadla latina. Dnes si nemyslím, že by důvodem mého přestupu na technickou vě-
tev byl můj zvláštní zájem o matematiku a deskriptivu. V té době jsem trávil většinu
volného času za zahradě pozorováním přírody. Sbíral jsem rostliny a vytvářel herbář,
měl jsem docela slušnou sbírku motýlů, vhazoval jsem pavoukům do sítí mouchy a po-
zoroval, jak se své kořisti obratně zmocňují. 



1948
Únorový komunistický puč

   

Na převzetí  moci  ve státě  a nastolení totalitního režimu se komunisté velmi dlouho
a pečlivě připravovali. Když se jim podařilo obsadit významné politické funkce ve vlá-
dě, začali neprodleně realizovat svůj záměr. Jako houby po dešti vznikaly po celé zemi
»akční výbory«, řízené přímo ministrem vnitra Václavem Noskem.

Akční výbory připravovaly komunistům půdu pro převzetí moci na nižších úrovních
a vytvářely podmínky pro zakládání organizací komunistické strany v podnicích a in-
stitucích, ale také sítě důvěrníků-informátorů. Sbor národní bezpečnosti (SNB) vznikl
po roce 1945 bez patřičných zákonů nelegálním rozpuštěním dřívějších četnických a po-
licejních  sborů.  Do nových sborů  už  jsou  přijímáni  pouze  komunisté  a  lidé  s  nimi
sympatizující, většinou nezkušení a bez patřičné kvalifikace. 

Začátkem února 1948 nabírají události v Československu rychlý spád. Impulzem bylo
rozhodnutí o odvolání posledních osmi nekomunistických velitelů SNB a jejich nahrazení
komunisty. Když se nepodařilo ve vládě dosáhnout zrušení tohoto rozhodnutí, podává 12
ministrů demisi, ve snaze vyvolat předčasné volby. Komunisté však předčasné volby ne-
chtějí a žádají prezidenta Beneše, aby demisi přijal a vláda byla jen doplněna. V pátek 20.
února 1948 zorganizovali manifestace ve všech větších městech republiky na podporu
svých požadavků. Málokdo tehdy očekával, že ke zlomu dojde už o víkendu. V sobotu
následovaly další velké demonstrace, z nichž největší se odehrávaly v Praze, Brně a Plzni.
V Praze se demonstrace zúčastnilo asi 80 tisíc lidí,  které tam komunisté svezli  z celé
republiky. Klement Gottwald vyzývá veřejnost, aby se na všech pracovištích a ve všech
institucích zřizovaly akční výbory, a aby byla zahájena důsledná  »očista od reakčních
živlů«. 

Uzavření hranic   

  

V pondělí 23. února 1948 oznamuje Rudé právo, že 
»počínajíc dnem 23. února« je možno vycestovat do 
zahraničí pouze v tom případě, bude-li cestovní pas 
obsahovat   »výjezdní  doložku   ministerstva  vnitra,
která  se  uděluje  pouze  v  naléhavých  a  odůvodně-
ných případech«. Prakticky  to  znamenalo okamžité
uzavření státních hranic. Ministři, kteří podali demi-
si, se dostali do nečekané izolace.  Část  lidoveckých
a národně socialistických ministrů už dokonce neby-
la vpuštěna ani do svých úřadů, zabránily jim  v  tom
akční  výbory  narychlo  složené  z  ministerských

úředníků – do té doby naprosto loajálních podřízených svých ministrů.  Vedení nekomu-
nistických stran se začalo dublovat a výkonnou stranickou moc přebírali kolaboranti, do
čela lidovců se vyšplhal katolický kněz Josef Plojhar, který už v úterý stačil převzít i li-
dovecký deník – Lidovou demokracii. Jméno »Plojhar« se pak stalo na dlouhou dobu
českým synonymem pro kolaboraci s komunistickým režimem.



Blokáda Západního Berlína
   

   Na jaře roku 1948 bylo Německo stále v troskách a vztah mezi západními okupačními
mocnostmi a Sovětským svazem rychle klesal k bodu mrazu. V Evropě spadla železná
opona a rostoucí napětí mezi Východem a Západem nebylo nikde tak citelné jako ve
městě rozděleném na čtyři okupační sektory. Západní Berlín byl ostrovem uprostřed vý-
chodního Německa, které bylo pod pevnou kontrolou Moskvy. Všechny zásobovací tra-
sy do amerického, britského a francouzského sektoru, v nichž žily dohromady dva mi-
liony lidí, vedly přes území kontrolované komunisty.

Krizi odstartovalo rozhodnutí západních okupačních mocností provést měnovou re-
formu a zavést měnovou unii, v níž říšskou marku nahradila německá marka. Byl to
předpoklad pro zapojení západních zón Německa do Marshallova plánu a budoucí eko-
nomické stabilizace Německa.
    Sovětský svaz však v zavedení nové tvrdé měny viděl hlavně pokus upevnit západní
předpolí v srdci Moskvou kontrolovaného území. Josif Stalin se proto rozhodl, že Zá-
padní Berlín vyhladoví a západní spojence z něj vyštve. Dne 20. června odešel ze Spo-
jenecké kontrolní rady a o čtyři dny později zahájil blokádu Berlína.

Sovětské okupační úřady uzavřely všechny železnice i silnice do Západního Berlína,
o pár dní později přerušily také lodní dopravu. Město se ponořilo do tmy, protože 75
procent elektřiny do Západního Berlína proudilo z území kontrolovaných Sověty. Město
v tu chvíli mělo zásoby potravin na 36 dní.

Američané, Britové 
a Francouzi neměli 

s Rusy žádnou smlouvu 
o pozemním přístupu, 

měli ale zajištěny letecké
koridory z Hamburku,

Hannoveru a Frankfurtu
nad Mohanem. Generál
Lucius D. Clay, velitel

americké okupační správy
v Německu proto přišel
s ambiciozním plánem: 

zajistit zásobování 
Západního Berlína 

pomocí leteckého mostu.
Trvalo jedenáct měsíců,
než si Stalin uvědomil, 

že tuto partii nevyhraje.
Sovětský svaz po tajných

vyjednáváních blokádu
ukončil 12. května 1949.



 Profesor Machát – první politická oběť na gymnáziu 
   

Ještě před únorovým pučem vznikl i na gymnáziu v Moravských Budějovicích akční
výbor, podobně jako v jiných institucích a organizacích. O jeho personálním složení
můžeme dnes jen spekulovat. Víme, že akční výbor na gymnáziu existoval, že v něm asi
byla naše spolužákyně Milena Svitavská, septimán Karel Kasal a pravděpodobně někdo
z mladých profesorů-komunistů, které strana později za jejich loajalitu ocenila. V úvahu
připadají: Antonín Mrvka (1951 jmenován ředitelem gymnázia v Jihlavě), Karla Sobot-
ková (1956 jmenována ředitelkou gymnázia v Moravských Budějovicích), mohl tam být
i školník, komunista Ladislav Koranda, jako dělnický kádr. 

Když komunisté vyhlásili na úterý 24. února 1948 ve 12 hodin jednohodinovou gene-
rální stávku, která měla přinutit prezidenta Edvarda Beneše k přijetí demise nekomunis-
tických ministrů, dostal i akční výbor na gymnáziu v Moravských Budějovicích pokyn
k zajištění účasti na generální stávce. Kdo jednal jménem akčního výboru s ředitelem
Josefem Machátem o účasti gymnázia na stávce, to nevíme. Víme jen, že ředitel Machát
účast gymnázia na generální stávce rezolutně odmítl, členy akčního výboru ze své kan-
celáře vykázal a požádal je, aby řádně plnili své povinnosti a v době plánované gene-
rální stávky zajistili výuku. 

Vzpomínám si, že když měla začít stávka, běžela nám hodina dějepisu a přednášel
profesor Antonín Mrvka (tehdy mu bylo 26 roků). Když se blížila dvanáctá hodina,
Mrvka znervózněl a začal přecházet sem a tam po třídě. Jeho výklad, obvykle velmi
poutavý,  pojednou  ztrácel  na  souvislosti  a  byl  přerušován dlouhými pauzami.  Opa-
kovaně se díval na hodinky. Úderem dvanácté začala houkat siréna z nedaleké Smrč-
kovy továrny. Profesor Mrvka si vzal své pomůcky a se slovy: „Odcházím – podporuji
generální stávku,“ třídu opustil. My jsme setrvali ve třídě až do zazvonění, které ukon-
čilo vyučovací hodinu.

Ředitel gymnázia  v Moravských Budějovicích, profesor
Josef Machát,  se ve vypjaté krizové situaci zachoval velice
čestně. Svůj zásadní nesouhlas s generální stávkou a únoro-
vým převratem dal jednoznačně a veřejně najevo. 

Bylo  mu  čtyřicet  šest  roků  a  měl  dvě nezletilé dcery. 
Věděl, že svým činem ohrožuje po léta budovanou pedago-
gickou kariéru  a  jistě měl  i obavy o rodinu. Byl si vědom, 
že se pouští do nerovného boje a  že jeho čin nezůstane bez
následků  –  ale  jinak  se  zachovat  nemohl,  na  misce vah 
zvítězilo svědomí. 

V  následujících  dnech  byl   z  funkce  odvolán,   musel
okamžitě  odejít  a  bylo mu zakázáno do budovy gymnázia
vstupovat. Impuls k jeho odvolání dali nepochybně jeho kolegové-
komunisté z akčního výboru, který měl »očistu od reakčních živlů«
ve své pracovní náplni. Profesor Machát byl prvou obětí komunis-
tických čistek na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Další oběti brzy následovaly.



Úsměvy profesora Vandase
   

Stalo se to někdy na jaře roku 1948. Chodili jsme do kvinty a stejně jako všichni
šestnáctiletí a sedmnáctiletí kluci jsme se cítili  být dospělými. Měli jsme mít hodinu
francouzštiny a očekávali jsme příchod profesora Lišky, ale přišel ruštinář profesor Van-
das. My jsme povstali a brumendo zaprotestovali, že nemáme mít ruštinu, ale francouz-
štinu. 

Profesor Vandas došel beze slov na stupínek, povýšeně se rozhlédl po třídě, pak usedl
za katedru, otevřel třídní knihu a zapsal se. Po celou dobu nehnul ani brvou.

Znovu jsme zaprotestovali, ale on nic. Pak řekl: „Napíšeme si diktát!“ a začal fran-
couzsky diktovat. A my jsme to sice psali, ale foneticky. Byla to samozřejmě klukovina
oceněná dvojkami z mravů.

Profesor Tomáš Vandas patřil ke generaci mladých profesorů. Kdybych měl popsat
něco, co bylo na něm typické, pak by to asi byla jeho zvláštní kamenná tvář. Nevzpomí-
nám si vůbec, že by se někdy od srdce zasmál. Jeho smích – to byl jen lehký záblesk,
který dobrý pozorovatel dokázal zachytit spíše v očích, než vyčíst z výrazu jeho tváře.
Byl vášnivým šachistou, a není proto vyloučeno, že to byla profesionální deformace.
Šachisté a hráči pokeru jsou mistři v sebeovládání, aby nedali najevo soupeřům své po-
city. On mi dost připomínal hráče pokeru. Když jsem se s ním poprvé setkal, měl jsem
dokonce nepříjemný pocit, jako by mě přehlížel.

Byl pravým opakem našeho franštináře profesora Aloise Lišky, který se stále usmíval
a měl smysl pro jemný humor. U Lišky člověk vždy s jistotou věděl, jakou má náladu,
zda mluví  vážně,  nebo žertuje.  Měl  přirozenou autoritu,  dovedl  citlivě komunikovat
s celou třídou, nevyhrožoval, choval se k nám jako k mladším partnerům. 

Profesor Vandas situaci tehdy nezvládl. Možná také proto, že se ji snažil vyřešit silou.
Když vstoupil  do třídy,  třída zareagovala lehce humorným protestem – my nemáme
ruštinu,  máme mít  francouzštinu.  Kdyby tuto  nabídku  k  dialogu  přijal  a  odpověděl
s úsměvem – když máte mít francouzštinu, tak si napíšeme francouzský diktát, asi by
vznikla úplně jiná situace. 
   

Šachový kroužek
   

Dlužno ale dodat, že profesor Vandas nebyl ve skutečnosti tak arogantní, jak se nám
tehdy v kvintě jevil. Blíže jsem ho poznal později, když jsem začal chodit do šachového
kroužku, který on vedl. Tam jsem si teprve uvědomil, že je to ve skutečnosti velmi cit-
livý člověk a že ta kamenná tvář je jen maskou, kterou chrání své nitro. Nevím, zda se
mu podařilo naučit mě rusky, ale určitě se mu podařilo probudit ve mně zájem o šachy. 

V té době jsem je hrál, především jeho zásluhou, velmi dobře a dlouho jsem prů-
měrné soupeře lehce porážel. Pominu-li fakt, že mně hra v šachy přinášela radost a zvy-
šovala prestiž mezi kamarády – naučila mě logickému myšlení, strategickému chování,
ale také sebeovládání a rozvaze,  protože v šachové hře stačí jediný neuvážený krok
a pracně budovaná strategie se vám zhroutí jako hromádka z karet, hra je nenávratně
ztracena.



Vandasova  posedlost  hrou  v  šachy  se  brzy  přenesla  i  na  mne.  Myslím,  že  jsem
šachům věnoval  až  příliš  mnoho času  na  úkor  školy.  Už jsem se  nespokojoval  jen
s herní praxí,  ale začal jsem studovat šachovou teorii.  Profesor Vandas s námi často
hrával simultánky a já si strašně moc přál – alespoň jednou v životě ho porazit.

Ve vzpomínkách se mi vybavuje dávná scéna, kdy jsme jednou v létě vyjeli vlakem
na školní výlet do Vranova nad Dyjí. Příznivci šachu se sesedli do jednoho kupé. Profe-
sor Vandas hrál bílými kameny na pěti nebo šesti šachovnicích. Byl jsem jedním z jeho
protihráčů. Vidím ho, jako by to bylo dnes. Stál v uličce u okna, ruce za zády..., mlčky,
zamyšleně pozoroval ubíhající krajinu..., občas vstoupil do kupé, obešel nás, udělal svůj
tah a vrátil se zpět... S přibývajícími kilometry ubývalo soupeřů. Nakonec zůstal po-
slední. Ten uhrál čestnou remízu. Kdo to byl, to už nevím. Již delší dobu jsem hru sle-
doval jako divák. Prohranou partii jsem vzdal jako jeden z prvních.

Uplynula řada let. Dávno jsem měl po maturitě a žil už v Praze. Jako zaměstnaný
člověk jsem na šachy už mnoho nepomýšlel. Až jednou – čirou náhodou jsem o víkendu
ze zvědavosti zabloudil na nějaký šachový turnaj. Bylo to na Václavském náměstí.

Snad jsem si chtěl trochu zavzpomínat a osvěžit šachové myšlení. Mlčky procházím
kolem  šachovnic,  prohlížím  jednotlivá  postavení  a  hodnotím  šance  soupeřů,  když
znenadání uslyším za sebou dobře známý hlas – Dobrý den... Byl to profesor Vandas.
V první chvíli se mi zdálo, že za celá ta léta, co jsem ho neviděl, se vůbec nezměnil. Vy-
padal úplně stejně – ale něco na něm bylo přece jen trochu jiné, něco, co mi se vzpo-
mínkami nějak nehrálo. Pak mi to došlo. Profesor Vandas se na mě ze široka usmíval.

Bylo to mé poslední setkání s profesorem Vandasem. Od té doby jsem ho už nikdy
nespatřil. Pracoval jako komorní stenograf, a to v pěti nebo šesti světových jazycích.
Někdy v šedesátých letech jsem se doslechl, že na vrcholu své kariéry tragicky zahynul.
   

Převzato z almanachu Opusťte školní budovu, str. 51-52



XI. Všesokolský slet přerostl v protirežimní protest
   

V sobotu  19. června 1948  začal  v Praze XI. všesokolský  
slet,  kterého jsem   se   jako  šestnáctiletý dorostenec zúčast-
nil.  Jeho  průběh  nepochybně  ovlivnily  události,  které mu
předcházely.  
Nad  ránem 10. března 1948  byl  nalezen  pod  oknem  kou-
pelny  svého  bytu  v  Černínském  paláci  ministr  zahraničí  
Jan  Masaryk. Byl polonahý  a  mrtev. Spekulovalo se  o  se-
bevraždě,  ale  jeho  poslední  dny  nenapovídají  nic  o  jeho
nervovém zhroucení  a  myšlenkách  na sebevraždu. Poté, co
odmítl   rezignovat   s   ostatními   nekomunistickými   členy
Gottwaldovy vlády,  dál plní úkoly vyplývající z jeho funkce.
Na výročí  narozenin  svého  otce  dne  7. března  se zúčastni

velké přehlídky Sokolů na Staroměstském náměstí, aby pak odjel na otcův hrob do Lán.
Příští den 8. března byl na vzpomínkovém večeru Národního divadla a 9. března při au-
dienci nového polského velvyslance v Benešově vile v Sezimově Ústí. 

Jana Masaryka jsme všichni milovali pro jeho neobyčejnou lidskost a osobitý humor.
Za války hovořil z Londýna a posiloval v nás víru a naději. Těžko se dalo uvěřit, že
člověk, který tak miloval život a lidi, šířil kolem sebe jen optimismus a dobrou náladu
a kterého jsme před několika měsíci bouřlivě zdravili na předsletových tělovýchovných
slavnostech v Praze, najednou spáchal sebevraždu skokem z okna.

A konečně tu byla rezignace prezidenta Beneše.  Ten 7. června zcela neočekávaně
rezignoval a 14. června byl, komunisty ovládaným parlamentem, zvolen prezidentem
Klement Gottwald. V souvislostí s Benešovou abdikací se nám vybavovala scéna z fil-
mového týdeníku, kde bylo zachyceno jednání prezidenta Beneše s Gottwaldem během
únorového převratu. Na těch záběrech je vidět, jak je prezident Beneš rozzloben a prud-
ce  gestikuluje,  zatímco Gottwald jen bohorovně krčí  rameny.  Ta scéna  nepřipomíná
jednání, ale spíše vyhrocený ostrý nátlak. V novinách a rozhlase byla veřejnost opa-
kovaně ujišťována, jakého vítězství dosáhl pracující lid volbou dělnického prezidenta
a jak moc Gottwalda milujeme, ale to nebylo vůbec pravda.  Funkce prezidenta byla
u nás  vždy  spojována  se  vzdělanou  a  kultivovanou  osobností,  a  tou  Gottwald,  ve
srovnání se svými předchůdci, rozhodně nebyl. Pro širší veřejnost bylo jeho zvolení do-
slova šokem. 
      

O některých historických událostech rozhodují náhody
   

V této poněkud rozjitřené atmosféře začínal XI. všesokolský slet vystoupením žactva.
Říká se, že o některých historických událostech rozhodují náhody, a tak tomu zřejmě
bylo  i  tentokrát.  Zcela  náhodná  událost,  která  se  odehrála  při  vystoupení  žákyň  na
Strahovském stadionu, předznamenala celý další průběh sletu. 

Stalo se, že když mladé dívenky čekaly za vstupní bránou na své vystoupení, krátily
si čas povídáním a prozpěvováním. Tu kohosi napadlo, že by po skončení svého vystou-
pení mohla děvčata provolat slávu prezidentovi Benešovi. Skupinka děvčat poslechla
a po úspěšném vystoupení několikrát za sebou zvolala: Ať žije prezident Beneš! 



Chvíli bylo ticho, ale pak se ozvalo z jiného místa:  Ať žije prezident Beneš! A pak
znovu odněkud. Volání se stupňovalo, až se k němu přidala i část diváků na zadní tribu-
ně – a v té chvíli ho zachytily rozhlasové mikrofony reportéra Československého roz-
hlasu. Do celé republiky byla vyslána zpráva: na Strahově se provolává sláva preziden-
tovi Benešovi. Další průběh sletových vystoupení žactva již proběhl bez problémů, jen
počasí nebylo příznivé, často pršelo a bylo chladno. Závěrečný průvod žactva Prahou,
který měl být v neděli 20. června, byl odvolán.

Týden po vystoupení žactva, ve dnech 27. 6. až 29. 6. 1948, patřil strahovský stadion
dorostu. Do Prahy nás přivážely zvláštní vlaky v upravených nákladních vagonech. Na
generálce jsme hodně promokli,  ale pak se počasí umoudřilo. Cvičilo nás asi 17.000
a narozdíl  od  předsletových  her  jsme  tentokrát  měli  na  sobě  bílá  tílka  a  červené
trenýrky. Na plochu strahovského stadionu jsme vybíhali z brány poklusem. Když jsme
po několika minutách doběhli na své značky a plochu stadionu zaplnili ve vyrovnaných
řadách, hlediště zaburácelo potleskem. Vzpomínám si, že v jedné části cvičení jsme zá-
kladní hudební motiv hvízdali.

V neděli dopoledne vyvrcholilo naše vystoupení na XI. všesokolském sletu slavnost-
ním průvodem Prahou. Zúčastnilo se ho 70.000 dorostenců a dorostenek. Průvod začí-
nal na Václavském náměstí, kam jsme postupně přicházeli ze dvou seřadišť. Jedno seřa-
diště bylo před Wilsonovým nádražím, druhé v prostoru Žitné ulice. Počasí nebylo moc
příznivé, bylo chladno a občas pršelo, ale nálada byla výborná, vyhrávaly se a zpívaly
sokolské písně, smáli jsme se a křičeli »Nazdááár« nebo »Moravské Budějovice zdraví
Prahu«. Když jsme dorazili na Václavské náměstí, bylo již zcela naplněno přihlížející-
mi  lidmi.  V  emotivní  atmosféře  zaznělo  občas  odněkud  volání  »Ať  žije  prezident
Beneš!«. Začali jsme zcela spontánně volat také: »Ať žije prezident Beneš! Ať žije prezi-
dent Beneš!« Nepřipadalo nám to jako provokace a neměli jsme ani v úmyslu provo-
kovat.  Prezident Beneš sice odstoupil,  ale všichni jsme ho měli  pořád rádi, tak proč
bychom mu nemohli provolávat slávu? Zejména, když jsme cítili to obrovské uvolnění
emocí, že jsme mohli  své potlačované pocity svobodně vykřičet do světa.  Lidé nám
mávali, smáli se, někteří byli tou atmosférou dojati. A tak jsme za doprovodu svižných
sokolských písní a provolávání hesel pochodovali rozjásaným Václavským náměstím.
Na Můstku jsme zatočili doleva a pokračovali dále až k Národnímu divadlu.

   Rozjásané dorostenky
  u Národního divadla



Události, o nichž hovořím, se staly velmi dávno, takže mé vzpomínky jsou hodně ml-
havé. Pamatuji si na ně jen proto, že byly provázeny silnými emocemi a že jsem se
o nich později s kamarády bavil. Zcela jistě vím, že jsme za neustálého provolávání he-
sel pokračovali  po vltavském nábřeží směrem ke Staroměstskému náměstí,  kde byla
hlavní tribuna. Když jsme se blížili Pařížskou ulicí ke Staroměstskému náměstí, došel
nám »tichou poštou« vzkaz, abychom při pozdravu tribuny na protest odvrátili tváře.
   

Nám především vadilo, že se veřejně lhalo
   

Byli jsme ještě kluci a moc jsme politice nerozuměli, těžko tedy říci, že jsme pro-
testovali proti komunistickému režimu, který jsme vlastně pořádně neznali. Nám pře-
devším vadilo, že se lhalo, že se veřejně lhalo. Byli jsme sokolové, někteří z nás i skauti
a prolhanost jsme nesnášeli.  Proto jsme odvrátili  od tribuny své tváře. A sotva jsme
tribunu minuli, volali jsme opět »Ať žije prezident Beneš!«. Veřejná bezpečnost zazna-
menala ještě další hesla: „My jsme děti Masaryka, my jsme děti Beneše!“, „Ať žije Ma-
sarykova a Benešova republika“, „My chceme na sletě prezidenta Beneše“. 

Nečekaně mohutné protesty při průvodu dorostu komunisty zaskočily. S něčím ta-
kovým zřejmě vůbec nepočítali. Podporovali přípravy na všesokolský slet hlavně proto,
aby mohli před celým světem demonstrovat, jak jsou u nás všichni s vládou spokojeni
a jak všichni podporují politický vývoj v lidově demokratickém zřízení po únorovém
puči,  ale  teď hrozilo,  že  by  účastníci  sletu  členstva  mohli  při  slavnostním průvodu
Prahou masově proti režimu demonstrovat.

Slavnostní průvod členstva Sokola se konal 6. července 1948. Po zkušenostech s prů-
vodem dorostu se na průvod členstva komunistický režimem pečlivě připravil. Dalo se
očekávat, že k nějakým protestům dojde, protože v sokolských jednotách už akční výbo-
ry prováděly změny a do vedení se dostávali  cizí  lidé,  kteří  s ideály sokolstva měli
pramálo společného. 
   

Pod západní tribunou byl ukryt ozbrojený oddíl SNB 
   

Přijatými opatřeními se komunisté snažili protestům zabránit. Pořadatelskou službu
doplnili svými lidmi, k dispozici měli čtyři tisíce příslušníků SNB a několik tisíc milici-
onářů, málokdo tušil, že pod západní tribunou strahovského stadionu je ukryt po zuby
ozbrojený oddíl  SNB vybavený i  kulomety.  Bylo vytištěno několik set falešných či-
novnických průkazek pro tajné hlídače rozptýlené mezi účastníky sletu i diváky, vy-
tisklo  se  několik  tisíc  falešných  vstupenek  na  tribuny,  které  byly  rozdány  mezi
spolehlivé straníky s rozkazem obsadit »svá« místa před příchodem oprávněných divá-
ků a znemožnit jim tak přístup na místa řádně zakoupená. Diváci na tribunách pak byli
svědky, jak policie odváděla oprávněné majitele vstupenek »pro narušování veřejného
pořádku«. V cestě průvodu byly rozestavěny rozhlasové vozy s mohutnými tlampači,
které měly nepřetržitě vysílat hlučné pochody a komunistická »státotvorná« hesla, aby
se přehlušily hlasy pochodujících sokolů a přihlížejících diváků.



Přes  všechna opatření,  jimiž  chtěli  komunisté  zabránit,  nebo alespoň oslabit  oče-
kávané protesty účastníků sletu, průvod nakonec vyzněl jako bouřlivý projev odporu
proti komunistickému režimu. 

Hlas  reproduktorů  přehlušovaly  spontánní  projevy  pochodujících  sokolů,  nadšeně
opětované diváky, kteří lemovali celou trasu průvodu, nebo mávali a volali z vyzdo-
bených oken protilehlých domů. Proti stovkám tisíců demonstrujících neměli nastrčení
hlídači moc šancí. Takovou masu nedokázali zastavit, a tak jen bezradně přihlíželi.

             Rozesmáté tváře Sokolů při průvodu Prahou… zarputilé tváře komunistických „pořadatelek“
   

Během sletového průvodu bylo  pozatýkáno asi  200 Sokolů,  které  vytahovali  pří-
slušníci SNB a Lidových milicí z průvodu a odváželi k výslechu. Ještě několik týdnů po
ukončení sletu lidé potkávali Sokoly vracející se v sokolských krojích z vězení.

Komunisté se však nespokojili jen s potrestáním vzpurných Sokolů a jejich přízniv-
ců,  ale  snažili  se i  o  to,  aby o sletových událostech nevznikl  věrohodný dokument.
Bývalo zvykem, že o každém sletu byl vydáván památník, který uchovával o sletu prav-
divé svědectví pro další generace. Takový památník byl připravován i pro XI. všesokol-
ský slet,  ale po únorovém puči byl přípravný výbor pro jeho vydání podřízen přísné
cenzuře. Bylo mu nařízeno vyškrtat jména, která se komunistům nelíbila a nahradit je
jmény nadiktovanými, cenzura zasahovala i do textu. 

Nebylo zbytí, měl-li památník vůbec vyjít, musel výbor na podmínky cenzorů při-
stoupit. Ani to však nepomohlo. Když už byla sazba zalomena a stránky očíslovány, od-
mítlo ministerstvo informací přidělit pro tisk papír. Sazba musela být rozmetána. Minis-
tr informací Václav Kopecký si oddechl. Cíle bylo dosaženo. Dokument o masové pro-
tikomunistické demonstraci byl zničen. Za čas se na to pozapomene a lidé uvěří Rudé-
mu právu, že na sletě protestovala jen »hrstka reakčních ztroskotanců«. 

Ale stalo se něco, s čím soudruh ministr nepočítal. Zachoval se kartáčový obtah saz-
by a ten byl tajně propašován za hranice. Díky obětavé a nezištné pomoci amerických
Sokolů vyšel v New Yorku v omezeném rozsahu knižně.  

Dnes je toto svědectví uchováváno jako vzácný historický dokument.



1949
Smrt na politickou objednávku

   

„Tak, Bedřichu, řekni, kolik potřebuješ... patnáct nebo provaz?... Podle toho se dělá
obžaloba,“  dohadoval  se  vrchní  žalobce  Karel  Vaš  se šéfem vojenské zpravodajské
služby Bedřichem Reicinem. O osudu generála Heliodora Píky rozhodl na svém zase-
dání Vojenský komitét  Ústředního výboru KSČ, který vznikl někdy na začátku roku
1949 a byl pověřen řešením nejzávažnějších otázek obrany státu a budování armády.
Jeho členové a spolupachatelé této justiční vraždy Klement Gottwald, Rudolf Slánský,
Ludvík Svoboda, generálové Šimon Drgáč, Jaroslav Procházka, Bedřich Reicin a Vladi-
mír Drnec se usnesli, že generál Píka bude zlikvidován. Bedřich Reicin dostal stranický
úkol opatřit  »důkazy« pro Státní soud. Na zasedání vojenského komitétu padla údajně
také tato věta: Státní soud nemůže začít svou činnost popravou nějakého poddůstojníka.

A proč musel zemřít právě generál Píka? Historici jsou přesvědčení, že komunisté ho
popravili  proto, že měl,  jako šéf československé vojenské mise v Moskvě, dokonale
zmapované desítky sovětských koncentračních táborů a hlavně nelidské poměry, které
v nich panovaly.  Kruté zacházení,  hlad,  vyčerpání či  choroby zahubily tisíce Čecho-
slováků,  kteří  před  nacistickou  okupací  uprchli  v  roce  1938  do  Sovětského  svazu.
O hrůzách gulagů měl Píka stále detailnější informace a připomínal je už v době, kdy
svět jen cosi málo tušil o osudu tisíců polských vojáků, které Sověti popravili v Katyni
– a už téměř nic o gulagu.  „Píka vlastně nestál o mapování sovětských gulagů. Mapa
o nich mu v rukou začala vznikat spontánně, s tím, jak přibývalo zoufalých dopisů věz-
něných Čechoslováků, aby je dostal z koncentráku,“  vysvětluje historik Zdeněk Vališ,
jenž se zkoumáním okolností  generálovy vraždy zabýval.  Smyčka kolem generálova
hrdla se  tak začala  stahovat  už v době,  kdy jako šéf československé vojenské mise
podnikal  všemožné kroky,  aby Sověti  propustili  týrané  Čechoslováky.  Nebýt  ovšem
těchto propuštěných vězňů, nikdy by nevznikla československá jednotka v Sovětském
svazu, která proslavila jejího velitele generála Ludvíka Svobodu, pozdějšího prezidenta.
Nicméně fakt, že československou jednotku Píka u Sovětů nakonec prosadil, a to i přes
počáteční umíněný odpor Gottwaldova vedení, generálovi po válce velmi přitížil. 

Hlavní přelíčení u Státního soudu bylo neveřejné a konalo se ve dnech 26., 27. a 28.
ledna 1949. Divizní generál Heliodor Píka byl odsouzen za to, že „koncem roku 1940
v Istanbulu,  od roku 1941 do konce  roku 1945 v  Moskvě,  na jaře 1946 v  Londýně
a konečně  v  období  1945 -  1948 v  Praze,  vyzradil  exponentům britské  Intelligence
Service skutečnosti, opatření a předměty, jež měly zůstat utajeny pro obranu republiky“.
Přizvaní  soudní  znalci,  plukovník  Zadina  a  štábní  kapitán  Kocián,  potvrdili,  že  vy-
zrazené informace byly zvlášť důležité pro obranyschopnost Československa.

Rozsudek vojenského senátu Státního soudu: 
Obžalovaný generál Heliodor Píka, narozený 3. července 1897 ve Štítině, je vinen

z žalovaných skutků a odsuzuje se podle § 6, odst. 2/II, podle zákona 50/23 za použití
§ 45 a 96 vojenského trestního zákona, kromě kasace a ztráty čestných odznaků a vyz-
namenání, k trestu smrti provazem.



Žádosti o milost prezident Klement Gottwald nevyhověl, a dost dobře ani vyhovět
nemohl, protože byl členem Vojenského komitétu ÚV KSČ, který o smrti generála Píky
rozhodl.  Jednání senátu bylo jen divadelním představením, které mělo vyvolat zdání
spravedlivého soudu. Noc z pondělí 20. na úterý 21. června 1949 Heliodor Píka nespal.
Strávil  ji  v  přítomnosti  svého  syna  Milana  a  obhájce  Rastislava  Váhaly.  Když  se
přiblížila osudová hodina, požádal syna, aby otevřel láhev šampaňského. Podíval se na
svého právníka a pevným hlasem řekl:  „Až bude příznivější doba, očistěte mne, jsem
nevinen“. Pak si společně připili na lepší osud republiky. 

Rozsudek byl vykonán v 6 hodin ráno 21. června 1949 na dvoře plzeňské věznice
Bory. Generál Heliodor Píka absolvoval Vysokou školu vojenskou v Paříži, kde byl jeho
spolužákem francouzský prezident Charles de Gaulle. Ten byl přesvědčen, že Píka se
stal obětí politické vraždy. Ve Francii vyhlásili jednodenní státní smutek.

V únoru  1969 vyšel  v  Mladé frontě  obsáhlý  rozhovor  novinářky s  prokurátorem
o bnoveném procesu s generálem Píkou. Napsala ho moje spolužákyně z gymnázia Věra
Šmerková - Petrová.

Pachatelé zločinného spiknutí zakončeného justiční vraždou generála zůstali nepo-
trestáni. Jen ta odvážná novinářka, která si dovolila nazývat věci pravými jmény a ve-
řejně vyslovila pravdu, za své činy tvrdě zaplatila. Tři roky nezavadila o práci, dostala
se na seznam osob, které nesměly být přijaty nikam.



Při plachtění jsem zažil nejnádhernější pocit svobody
   

Ke konci války jsem často pozoroval vysoko na obloze stříbrné stroje britských a ame-
rických letounů, které mířily s nákladem bomb za svým cílem. Asi jako každý kluk
v tom věku, jsem zatoužil po létání, a kdesi v mém nitru tento sen zůstával ukryt. Naše
zahrada v Moravských Budějovicích sousedila s pozemkem, který patřil rodině Stritzků,
takže jsme se na zahradě občas vídali a hovořili. Stritzkovi měli čtyři syny – Arnošta,
Otu, Rudolfa a Viléma (říkalo se mu Willy). Arnošt vystudoval práva, Ota byl akade-
mickým malířem, Rudolf se zabýval obchodem a Willy se stal strojním inženýrem.



Willy byl nejmladší a v době, kdy já jsem studoval na gymnáziu, studoval na techni-
ce. A byl to právě on, kdo můj tajný sen o létání oživil. Jednou mi na zahradě prozradil,
že je pilotem bezmotorových letadel a se zaujetím mi vyprávěl své letecké zážitky. Hltal
jsem každé jeho slovo a začal přemýšlet o tom, že bych to mohl někdy s tím bezmoto-
rovým létáním také zkusit. 

Od rozhovoru o létání uplynulo pár týdnů, bylo to na jaře 1948, mně bylo šestnáct,
když přišel do gymnázia jakýsi dotazník, a v němž byli vyzváni zájemci o létání z řad
studentů, aby se přihlásili k přezkoušení, zda mají pro tento obor fyzické a psychické
předpoklady. Těm, kteří  splní  daná kritéria,  byl  slíben bezplatný výcvik v bezmoto-
rovém létání. Byla to celostátně organizovaná akce, která měla podchytit zájemce o lé-
tání, budoucí vojenské piloty. Takovou příležitost jsem si nemohl nechat ujít. Byl jsem
asi jediný z Moravských Budějovic, kdo se přihlásil. Rodiče byli chvíli v rozpacích,
když jsem jim řekl, že chci být pilotem, ale nakonec souhlasili. 

Zájemci o bezmotorové létání byli postupně zváni do Prahy, kde prošli nejprve lékař-
skou  prohlídkou,  absolvovali  psychotechnické  testy,  zkoušela  se  rychlost  reakcí  na
vnější podněty a schopnost poradit si v nečekaných situacích. Z několika stovek uchaze-
čů jich bylo vybráno asi dvacet. Ti absolvovali o prázdninách 1948 a 1949 plachtařské
kursy. Na letišti v Brně Medlánkách stupně A, B a v Podhořanech u Čáslavi stupeň C. 

Letiště Brno Medlánky

   

Plachtařské stupně A, B jsem absol-
voval na kluzáku Z-23 Honza. Začí-
nalo se starty gumovým lanem a sko-
ky ze svahu u stupně A, jejichž cílem
bylo udržet rovnováhu v přímém letu
nebo skluzu. 
Stupeň B pokračoval startem za navi-
jákem a k jeho získání bylo zapotřebí
udělat  po vypnutí  ve výšce 100 až  
150 m nad letištěm okruh.



Stupeň C vyžadoval nejméně jeden let trvající déle než 5 minut, provedený ve větší
výšce než je místo startu. Příprava na céčko proběhla na dvousedadlovém větroni Kranich
(Jeřáb) spolu s instruktorem, vlastní výcvik na větroni Z-24 Krajánek.

Po absolvování výcviku jsem obdržel pilotní průkaz. Pokoušel jsem se ještě získat stří-
brné C, k čemuž bylo zapotřebí setrvat ve vzduchu pět hodin. To se mi ale nepodařilo.
Přesto jsem při plachtění zažil ten nejnádhernější pocit svobody – vysoko ve vzduchu,
kolem šumí vítr, člověk je tam zcela sám, odkázán jen na své schopnosti. 

Nějakou dobu jsem dokonce koketoval s myšlenkou, že bych se mohl stát profesio-
nálním pilotem, k létání jsem se ale už nikdy v životě nedostal. Možná, že o tom rozhodla
zvláštní osudová varování. Během plachtařského výcviku na letišti v Brně Medlánkách
jsem míval službu signalizace. 

Princip startu letadla navijákem se podobá vypouštění papírového draka na šňůře. Star-
tovací zařízení tvoří velký ocelový buben, uváděný do pohybu automobilovým motorem.
Rychlost otáček se reguluje podobně jako u automobilu převodem na hnací hřídel. Na
otočném bubnu je navinuto ocelové lano o průměru asi 4 - 5 mm. To může být dlouhé
1000 až 1200 m. Na konci je lano opatřeno kroužkem, který se zapojí do vypínacího za-
řízení větroně.  

Při startu letadla stojí u navijáku a větroně obsluha. Jakmile je lano připojeno k větroni
a pilot je připraven ke startu, obsluha u větroně zvedne terč na znamení, že naviják může
začít navíjet. Start navíjení lana na buben signalizuje obsluha u navijáku rovněž zvednu-
tím terče. Letadlo se dává zvolna do pohybu a v té chvíli dávají oba obsluhující terče
dolů. Naviják postupně zvyšuje rychlost, letadlo se »odlepuje« od země a začne stoupat.
V dostatečné výšce pilot srovnává letadlo do normální polohy a vypíná vlečné lano. Leta-
dlo pokračuje v letu, lano padá volným pádem na letištní plochu.

Koncem července roku 1948, kdy jsem měl službu u navijáku, stalo se při jednom
startu něco zcela mimořádného. Obsluha u startu zvedla terč, já ho rovněž zvedl a navi-
ják začal zvolna navíjet lano. Po chvíli dala obsluha terč dolů na znamení, že letadlo je
v pohybu. Já jsem dal terč také dolů a naviják začal zrychlovat. 

Byl to větroň Z-24 Krajánek. Kdo v něm startoval, to jsme u navijáku nevěděli, pro-
tože start byl od nás vzdálen asi 1 km. Krajánek se lehce zvedl, ale po chvíli šel dolů,
bouchnul předkem o zem, pak začal prudce stoupat do výše asi 20 m, aby vzápětí začal
opět padat, tentokrát po křídle – a zřítil se na zem.
   

U navijáku  jsme  měli  starý ně-
mecký terénní automobil KDF, kte-
rý sloužil pro natahování ocelového
lana. Nasedli jsme do něj a ujížděli
k  místu neštěstí. Vypadalo hrozivě.

Z rozbitého Krajánka  zbyla hro-
mádka  trosek.  Právě vyprošťovali
pilota.  Byl zkrvavělý  a v bezvědo-
mí. Pohlédl jsem mu do tváře. 
   



V troskách  větroně  ležel muž,  který  mi  před  několika  měsíci  nadšeně  vyprávěl
o plachtění a bezesporu ovlivnil mé rozhodnutí – Willy Stritzko. Navzdory hrozivě vypa-
dající havárii, byl jen zraněn. Měl otřes mozku, řezné rány, odřeniny a zlomeniny. 

Willy Stritzko se ze všeho vyléčil a za nějaký čas se k plachtění opět vrátil. Dostudoval
vysokou školu, stal se strojním inženýrem a řadu let pracoval ve firmě Motorpal v Jih-
lavě. V roce 1968 emigroval a s celou rodinou se usadil ve Švýcarsku.

Druhé osudové varování jsem zažil v Podhořanech u Čáslavi. Tentokrát šlo o život
mně. Opět jsem měl službu u navijáku a signalizoval jsem startujícímu letadlu. Platí ta-
ková zásada, že pilot vypíná vlečné lano ve chvíli, kdy dosáhne potřebné výšky a je
v takovém místě, že ocelové lano padá na letištní plochu před navijákem. 

Při jednom startu se ale stalo, že pilot vypnul lano až ve chvíli, kdy byl za navijákem.
Já jsem to hned nezaregistroval. Teprve svištění dopadajícího lana kousek ode mne mě
vyděsilo, že jsem začal utíkat, aby mě nezasáhlo. Byl jsem naprosto v šoku, a místo
toho, abych běžel před naviják, rozběhl jsem se za něj, takže padající lano mě začalo
pronásledovat. Cítil jsem, jak dopadá na zem těsně za mnou. Kličkoval jsem, ale lano
stále za mnou. Zoufale jsem se vrhl rybičkou do strany, abych unikl z dráhy padajícího
lana. Dopadl jsem a čekal, co bude dál. Dvě nebo tři vteřiny znělo ještě bušení do země,
pak  nastalo  ticho.  Ocelové  lano  leželo  na  místě,  kde  jsem  se  ještě  před  několika
okamžiky nacházel.

   

Větroň Z-24 Krajánek



MELODY SEXTET

     

Jiří Horák saxofon, Ladislav Horký saxofon, Zdeněk Knesl trubka, 
Lubomír Kabelka bicí, Lubomír Klen kytara, Lubomír Čuka klavír

   

Laďa (vyslovuje se krátce) a Zdeněk doprovázejí Olinu Rovenskou

Ocitujeme z vyprávění Ladislava Horkého (Opusťe školní budovu, str. 80):
   

Mým osudem se stala zahnutá roura pana Adolpha Saxe, zapůjčená mi Vaškem Sala-
čů (dědečkem jedné „missky“ z konce 20. století). Těžký nablýskaný nástroj na mém
krku byl zpočátku neposlušný; často jsem ani netušil, zda ty pískoty a vrzoty pocházejí
z mých plic,  nebo z plátku, upalovaného a uškrabovaného žiletkou, aby vyloudil pa-
třičný tón. 



První zkouška se konala v gymnazijní třídě v přízemí, vybavené klavírem, za nějž za-
sedl Luboš Čuka. Bubnům vládl Luboš Kabelka. Kytaru si naladil Luboš Klen, saxofony
Jirka Horák a Ladislav Horký (autor tohoto vyprávění), trumpetu Zdeněk Knesl. Zkouš-
ka byla úspěšná, nadšení – „fortissimo“. Otcovsky nás povzbuzoval francouzštinář Liš-
ka, známý svým pochopením pro studentskou duši.  –  Reportáž z první zkoušky do stu-
dentského občasníku napsal bubeník (budoucí žurnalista) Luboš Kabelka [můj soused
v lavici  –  po  levici,  kterému  pan  profesor  Svoboda  (ruštinář)  občas  měříval  šířku
nohavic u kalhot, zda nepřekračuje „meze pro východní blok“ (<22 cm)]. (Psací stroj
v ředitelně jsem při „výrobě“ studentských novin zvládal celkem slušně, ale rozmno-
žování bylo složité – blány patřily mezi „ostře sledovaný“ sortiment.)

My jsme obdivovali většinou to, co bylo z oficiálních míst kritizováno a považováno
za buržoazní přežitek – kavárny, noční bary, sladký život zlaté mládeže prvé republiky,
džez. K navození atmosféry nám postačila kavárna Grand. Hrály se nádherné melodie
nesmrtelného Glenna Millera z filmu Zasněžená romance... In the Mood, Moonlight Se-
renade, Chattanooga Choo Choo. Kapelník Jirka Horák čelil občas tlaku, že kluci hrají
příliš americky, ale oni hráli jen to, co se jim líbilo a co chtěli slyšet jejich posluchači.

Jednou,  když měli  kluci zrovna pauzu,  tak jsem 
usedl ke klavíru a za hudební improvizace jsem reci-
toval verše Vítězslava Nezvala:
   

Naše životy jsou truchlivé jak pláč
Jednou k večeru šel z herny mladý hráč
venku sněžilo nad monstrancemi barů
vzduch byl vlhký neboť chýlilo se k jaru
avšak noc se chvěla jako prérie
pod údery hvězdné artilerie
které naslouchali u politých stolů
pijáci nad sklenicemi alkoholů…

   

„Škoda  že  nehraješ na trombón,“  povzdechl  si  kapelník Jirka Horák.
A já to přijal jako výzvu. Zajel jsem do Znojma a ve starém  vetešnictví jsem si kou-

pil tahový trombón neboli pozoun. Jako správný skaut jsem občas troubíval večerku,
takže tajemství vzniku tónu na dechovém nástroji jsem už znal. Za pomoci klavíru jsem
si odvodil do jaké polohy musí být vytažena pohyblivá část pozounu, aby vznikl určitý
tón. Pak už byl jen krok k tomu, abych se naučil zahrát celou stupnici.

Za dva měsíce jsem se hlásil do služby u kapelníka Jirky Horáka spolu s basistou
Edou Heráleckým. To už byl manažerem orchestru profesor Orlíček a přihlásil nás do
Soutěže tvořivosti mládeže. 

KRAJSKÉ KOLO SE KONALO V JIHLAVĚ A MY JSME HO VYHRÁLI !
   

Za odměnu jsme dostali týdenní pobyt v Domašově v Jeseníkách.

In the Mood – Moonlight Serenade

http://milan.i-line.cz/knihy/moonlight.mp3
http://milan.i-line.cz/knihy/In%20the%20mood.mp3


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Takto  vypadá  restaurace Grand dnes
v roce  2021.  Před   sedmdesáti  lety
tady  stál  kulečník  a  každou  neděli 
odpoledne  zde  hrál   Melody  sextet 
k poslechu na Čaji o páté.



1950
Čtyři justiční vraždy

   

Teď už máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela, ... halasí v československém rozhlase
od rána do večera budovatelské písně, ... vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví  ... hej-
rup, hola hej, do práce se dej, ... huláká městský rozhlas na ulicích. 

Píše se rok 1950. Máme za sebou největší vykonstruovaný politický monstrproces
v komunistickém Československu  –  proces  s  vedením  záškodnického  spiknutí  proti
republice se skupinou Dr. Milady Horákové
   

Rudé Právo 1. 6. 1950

   

Rudé Právo 2. 6. 1950

   

Rudé Právo 3. 6. 1950

   

Rudé Právo 4. 6. 1950

   

Rudé Právo 6. 6. 1950

    

Rudé Právo 7. 6. 1950



Rudé Právo 9. 6. 1950

Tvrdá, nemilosrdná dělnická pěst dopadla na zcela nevinné občany a poslala je na
potupnou smrt. Nepomohly intervence významných osobností z celého světa, ani te-
legram Alberta Einsteina, nepomohla žádost o milost, první dělnický prezident Klement
Gottwald milost neudělil. Nejvyšší komunista nemohl přece ukázat slabost. Odsouzení
museli  být popraveni;  pro výstrahu, aby lid pochopil,  jak si vládnoucí komunistická
strana představuje likvidaci třídního nepřítele, jak označovala své politické odpůrce.
   

Telegram Alberta Einsteina
   

Prosím, abyste nevykonávali rozsudek smrti nad Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou, Oldři-
chem Peclem a Janem Buchalem. Byli oběti nacistů vězněni v koncentračních táborech. Jsem
hluboce přesvědčen, že si zaslouží žít.                            profesor Albert Einstein Princeton University



    Popravení

    



Drahomíra Křížková
   

V roce 1950 mi bylo osmnáct, a podobně jako je tomu u většiny mladých tohoto věku,
politika nebyla ve středu mých zájmů, nicméně to, co se v mém okolí odehrávalo, se ne-
dalo jen tak lehce přehlédnout. Přispělo to k tomu, že jsem o ní začal více přemýšlet a po-
stupně jsem si uvědomoval, že něco není u nás v pořádku. V té době už byly státní hrani-
ce neprodyšně uzavřeny, české a slovenské zahraniční vysílání bylo rušeno, stejně jako za
nacistické okupace. Od konce války uplynulo teprve pět let a vzpomínky na tu dobu byly
dosud živé. Pak začaly monstrózní politické procesy s desítkami let vězení a popravami
významných osobností. Rodiče nezakrývali, že soudy jsou vykonstruovaným politickým
divadlem k zastrašení veřejnosti, ale v osmnácti si člověk myslí, že už je dospělý, že má
svůj vlastní rozum, a když se ho události bezprostředně nedotýkají, na názory rodičů moc
nedá. Jenže politické události mě nakonec dostihly.

Drahomíra Křížková studovala na gymnáziu v Moravských Budějovicích stejně jako
já. Když ona maturovala,  bylo jí osmnáct,  mně bylo třináct a měl jsem za sebou teprve
sekundu. Blíže jsme se poznali až po válce. Oba jsme chodili do Sokola. Jezdil jsem do
Chvalatic, kde měli Sokolové chatu. Tam jsem Drahomíru poznal při zpěvu trampských
písní  u  táboráku.  Občas  jezdila  na  chatu  Honolulu,  která  se  nacházela  až  na  konci
Chvalatické zátoky. Jednou jsem ji tam vezl. 
   

Někdy  kolem  roku  1949   se  vytvořila
skupina mladých lidí, kteří byli nespoko-
jeni s politickou  situací  a  usilovali o to,
aby  v  Československu  byly  vyhlášeny
nové  svobodné  volby  pod  kontrolou 
OSN. Psali  a  rozmnožovali  na  psacích
strojích letáky  a  vhazovali je do poštov-

  ních schránek. Jejich činnost byla  v sou-
 ladu s platnou ústavou. Přesto byli všich-

ni zatčeni  a  ve vykonstruovaném proce-
 su  v kauze  s  »protistátní skupinou Pru-
  dík  a spol.«  odsouzeni k vysokým tres-

tům. Drahomíra Křížková dostala 14 let.

Proces se konal  18. března 1950  v  sále Besedy, tehdy Okresního osvětového domu.
Museli  se  ho  povinně  zúčastnit  žáci  vyšších
ročníků středních škol. Jako  osmnáctiletý sep-
timán jsem  byl  poprvé  na soudním procesu,
znal  jsem  soudce  z  lidu,  většinu  obžalova-
ných,  a  strašně  mně bylo  líto  třiadvacetileté
kamarádky  Drahomíry.  Pro ni to byla osobní
tragédie, ze které se už nikdy nevzpamatovala.
Drahomíra žila v ústraní až do své smrti. Za
zničený lidský život se jí nikdo neomluvil, za
prokazatelný zločin nebyl nikdo potrestán.                      Osvětový dům Beseda



 Gentleman Ivo Mareš
   

Ivo Mareš, syn předválečného znojemského starosty, absolvoval poslední maturitní
rok 1950/51 na našem gymnáziu. Ve Znojmě měl sexuální aférku s paní učitelkou, tak
ho raději přesunuli k nám. Do tehdejší ještě idylické atmosféry malého města, alespoň
tak se nám tehdy jevila, zcela zapadl, nebo přesněji řečeno obohatil ji o svůj osobitý
projev. Poznal jsem ho v Grandu, kde jsme se odpoledne scházívali a hráli kulečník.
Bylo to patrně v den, kdy nastoupil do našeho gymnázia a já o tom ještě nevěděl. 

Seděl jsem a pozoroval hrající  kolegy, když do kavárny vstoupil  neznámý mladý
muž. Rozhlédl se, a pak zamířil lehce houpavým krokem ke kulečníkovému stolu. Byl
perfektně oblečen. Sako, vesta, kalhoty, boty na vyšším zúženém podpatku, v kapsičce
kapesníček. Vše dokonale sladěno. Zíral jsem na něho jako u vytržení. Připadalo mi, ja-
koby ten muž právě sestoupil z filmového plátna. Usedl k malému stolku proti kuleč-
níku, vyndal zlatou tabatěrku, elegantním gestem uchopil cigaretu a vložil ji do úst. Pak
zalovil v saku a v ruce se mu objevil malý stříbrný zapalovač, zapálil si, lehce vyfoukl
kouř a cigaretu odložil na popelník. To už se před ním ukláněl vrchní... 

Snad jen malý dodatek – Ivo Mareš nikdy doopravdy nekouřil, všechno byla jen peč-
livě nacvičená gesta.

             Ivo Mareš na maturitní fotografii…     a se svou přítelkyní Jiřinou Šlaisovou
          
   

  

                                                                                   Marešova vila ve Znojmě
                                                                               za války sídlo gestapa.

   

   Když něco Ivo Mareš slíbil, neříkal obvyklé „Čestné slovo“, ale své osobité
                                       SLOVO GENTLEMANA



                             Marešova chata na Vranovské přehradě ve Švýcarské zátoce.



Rozhodly psychotechnické testy
   

Brzy po nastěhování do pivovaru jsem objevil něco, co jsme v brněnském činžáku
v takovém rozsahu neměli. Na pavouka jsme v Brně narazili jen občas, tady jich bylo
neuvěřitelné množství. Nejvíce jich bylo ve staré budově pivovaru, která sousedila se
zahradou. Pavouci tam měli ideální podmínky pro život a žádné predátory, tak se pře-
množili. Na kvetoucí zahradě bylo spousta hmyzu, který tam občas zabloudil a chytil se
do jejich sítí. Začal jsem je pozorovat. Zjistil jsem, že je jich mnoho druhů a sledoval
jsem jejich obratnost při lovu. 

Tady někde se zrodil můj zájem o přírodní vědy. Na gymnáziu jsem z přírodopisu ex-
celoval a zvolil si ho za maturitní předmět. Chtěl jsem přírodní vědy studovat na vysoké
škole. Tatínkovi se to moc nelíbilo. 

„Uvědomuješ si, že budeš celý život sedět s mizerným platem v nějaké zapadlé ško-
le?“ říkával a doporučoval mi, abych si raději vybral studium inženýrského směru.

Z jeho podnětu jsem absolvoval psychotechnické testy. Jejich výsledek mě překvapil.
Byl jsem vyhodnocen jako studijní typ s možností studovat jak na univerzitě, tak na
technice. Na gymnáziu mě technické předměty moc nebavily, ale výsledky psychotech-
nických testů způsobily, že jsem se rozhodl pro studium na stavební fakultě.

Na pozorování přírody jsem nezanevřel. Stalo se z něj mé celoživotní hobby. Nejvíce
jsme mu propadl v době tuhé normalizace. Pravidelně jsme jezdívali se Zdenkou do její
rodné vísky, a tam byly ideální podmínky pro pozorování a chytání hmyzu. 

Moje počínání neuniklo javornickým sousedům. Jednou, když jsem byl plně zaujat
svou činností, ozvalo se vedle mě rázné: 

„CO TADY DĚLÁTE?“ Byl to místní myslivec.
„Chytám vážky.“
„A k čemu je to dobré?“
„Vážky patří k nejstarším živočišným druhům na naší planetě. Žijí tu nejméně tři sta

milionů let. Jejich otisky se nacházejí na zkamenělinách… Tohle je Anax imperator“
Pozvedl obočí a odešel.

   

Můj švagr Honza Zeman
o mně tehdy prohlašoval, 
že mu připomínám postavu 
potrhlého Lorda Castlepoola 
z filmů o Vinnetouovi. 



1951
Zakázané maturity

   

V květnu 1951 odstartovaly na všech středních školách politické čistky mezi abiturienty,
kteří se chystali k závěrečným zkouškám. Měly zajistit, aby se k maturitám nedostali
studenti, jejichž »třídní původ« a politické názory nedávaly režimu dostatečnou záruku,
že budou podporovat oficiální vládní politiku. Po prvních politických procesech, které
začaly už v roce 1948, po čistkách v armádě, policii, na úřadech a vysokých školách,
přišly nyní na řadu střední školy.

Akce byla nařízena utajeným výnosem ministerstva školství a osvěty už na začátku
roku 1951. Během května 1951 začaly na všech československých středních školách pra-
covat zvláštní maturitní komise, které shromažďovaly na studenty posledních ročníků po-
litické posudky. Několik dnů před závěrečnými ústními zkouškami bylo stovkám abituri-
entů středních škol po celé republice oznámeno, že ke zkouškám »nejsou připuštěni«.

Do maturitních písemek na gymnáziu v Moravských Budějovicích zbýval asi týden,
když jsem se doslechl, že někteří spolužáci nemají být z politických důvodů připuštěni
k maturitě. Pronásledování různých »nepřátel socialismu«  nebylo v té době něco neob-
vyklého, ale dosud se vždy týkalo příslušníků starších generací, kteří se mohli určitým
způsobem aktivně podílet na hospodářském nebo politickém životě společnosti, ať už
v minulosti nebo současnosti, a – dejme tomu – ho nějak ovlivňovat, ale my, osmnácti-
letí, devatenáctiletí studenti? 

Připadalo mi to absurdní a těm zprávám jsem moc nevěřil,  ale pak mi sdělil můj
spolužák a přítel, František Karbaš, že to není fáma, že jedním z těch postižených má
být on. Jako syn bývalého řezníka prý pochází z »buržoazní rodiny«, a tak nemá právo
na středoškolské vzdělání. Ujistil mě, že zprávu má potvrzenou ze zaručeně spolehlivé-
ho zdroje.  Později  se  přiznal,  že  tím zdrojem,  odkud unikla  tajná  informace na  ve-
řejnost, byl profesor Alois Liška. 

Byl jsem zděšen. Měl jsem ještě v živé paměti nedávnou dobu, kdy nacisté zakazova-
li  studium pro  »nevyhovující  rasový původ«.  Spolužák Jiří  Javorský byl nucen z ra-
sových důvodů opakovat dvakrát poslední rok obecné školy. Do gymnázia chodit ne-
směl, nastoupil tam až po válce. Nyní komunisté zakazovali studium pro »nevyhovující
třídní původ«, ačkoliv ještě nedávno, před parlamentními volbami, zaručovali všem so-
ciální spravedlnost, právo na vzdělání a slibovali, že každý bude moci dělat to, k čemu
bude mít vlohy!

Nechtěli jsme se tím smířit a jen pasivně přihlížet, cítili  jsme, že jde o nesprave-
dlnost. Byli jsme si samozřejmě vědomi, že nemáme moc velkou šanci politické roz-
hodnutí změnit, ale něco jsme udělat museli. Ve třídě jsme byli rozděleni do dvou tábo-
rů. Radikální postoj zaujímal Rudolf Rameš, který chtěl vyvolat demonstraci a společně
bojkotovat  maturity,  nakonec  ale  zůstal  osamocen.  Většina  z  nás  se  přiklonila  ke
smírnějšímu názoru – chtěli jsme vyjednávat.

Zašli jsme na Okresní výbor ČSM v Moravských Budějovicích s prosbou, zda by
nemohli za postižené intervenovat, ale tam se s námi o tom nechtěli vůbec bavit. 



Spolužák František Novotný, který pocházel ze skromných rodinných poměrů a byl
doma vychováván v přesvědčení a víře ve »šťastnou socialistickou budoucnost«, se již
za studia stal kandidátem komunistické strany a později i jejím členem. Z vlastní inicia-
tivy šel po nezdaru na okresním výboru ČSM orodovat kamsi na komunistický sekreta-
riát. Netušil, jak dopadne. Důrazně ho upozornili, že pokud toho nenechá, bude i on za-
řazen mezi »nepřátele socialismu« se všemi dalšími důsledky. Zatím prý to berou jako
mladickou nerozvážnost. 

Zbývala nám poslední naděje. Mladý charismatický učitel, náš bývalý třídní profesor
Antonín  Mrvka.  Tehdy třicetiletý  »zapálený« komunista,  byl  už ředitelem gymnázia
v Jihlavě. Měli jsme k němu naprostou důvěru, a tak jsme se domnívali, že by nám mohl
poradit, jak bychom mohli za spolužáky intervenovat a pokusit se jejich vyloučení za-
bránit.

Bydlel jsem s rodiči v pivovaře a věděl jsem, že profesor Mrvka se vracívá pravi-
delně z Jihlavy domů a odpoledne chodí  kolem nás Pivovarskou ulicí  dolů za svou
ženou Marií, která bydlela nedaleko v ulici Peroutka. Proto jsem navrhl, abychom tam
na něj  počkali.  Stalo  se.  Čekali  jsme dole  na  rohu Pivovarské  ulice  tři  –  František
Novotný,  Rudolf  Rameš a  já.  Po chvíli  se  profesor  Mrvka objevil  nahoře  na  kopci
a zvolna scházel dolů. Když se přiblížil, zastoupili jsme mu cestu, vyložili náš problém
a požádali o pomoc. Po několika větách nám ale bylo jasné, že se s námi o tom nechce
vůbec bavit.

Zdrceně jsem vyhrkl: „Pane profesore, ale oni jsou úplně stejní jako my. My je přece
známe, jsou to naši přátelé.“
   

Podíval se mi do očí a po několikavteři-
nové dramatické pauze odpověděl: 
„Musíte rozlišovat mezi přítelem a tříd-
ním nepřítelem,“ a rychle odešel.

Ta  tvrdá  slova  mne  hluboce  zasáhla. 
Bylo mi devatenáct a upřímně jsem věřil,
že přátelství a láska jsou ty nejvyšší lid-
ské hodnoty. Nechápal jsem, že on to tak
nevnímá...

   

  



Ortel
K maturitám šlo celkem 40 studentů, 26 absolventů humanitního směru, 14 absolven-

tů  technického směru.  Protože  na  písemky jsme směli  jít  všichni  a  všichni  jsme je
úspěšně udělali, trochu nás to uklidnilo. Naivně jsme si mysleli, že máme vyhráno, ale
ve středu 16. května 1951, po písemných zkouškách, se sešla zvláštní maturitní komise
složená z  profesorů-komunistů a  zástupce školské pobočky Československého svazu
mládeže. Ta rozhodla, že z politických důvodů nebude k ústní maturitní zkoušce při-
puštěno 7 absolventů – 5 z humanitního směru a 2 z technického směru.

Lubomír Kabelka  Zdenka Kneslová

Stanislav Nahodil  Stanislav Nahodil Josef Nekula

Václav Šula

František Karbaš    Miroslav Šabata
 



S rozhodnutím jsme byli seznámeni až v sobotu 19. května 1951 na konci vyučování,
poslední den před nástupem na »svatý týden«. Na vyhlášení rozsudku zareagovaly obě
třídy odlišně. Na humanitním směru vyučoval poslední hodinu třídní profesor František
Svoboda, který na konci hodiny rozdal vysvědčení, pak přečetl několik jmen a jen suše,
bez jakéhokoliv vysvětlení, dodal, že tito studenti se už k ústním zkouškám učit ne-
musejí, protože jsou ze školy vyloučeni. Poté bez dalších slov odešel. Třída na to zarea-
govala bezmocnou soucitnou rezignací.

U nás, studentů technického směru, bylo oznámení o vyloučení kamarádů provázeno
silnými emocemi a objevil se i jistý náznak protestu. Také my jsme měli na poslední
hodinu třídní profesorku Vlastu Picbauerovou a i ona nám na konci hodiny rozdala vy-
svědčení, rozloučila se a požádala nás, abychom ještě vyčkali na příchod ředitele, který
má pro nás důležité sdělení. V tu chvíli nám to bylo jasné. Někdo byl vyloučen. Za
několik okamžiků vstoupil do třídy ředitel Vladimír Javůrek. V ruce držel list papíru.
Postavil se za katedru, rozhlédl se po třídě a četl: 

„Z rozhodnutí maturitní komise nejsou studenti František Karbaš a Miroslav Šabata
připuštěni  k  ústní  maturitní  zkoušce.“ Potom  dodal:  „Žádám  oba  jmenované,  aby
opustili školní budovu!“

Na  několik  vteřin  zavládlo  ticho,  ale  pak  třída  zareagovala  protestním  šumem
a reptáním.  „Chtěl bych vám ještě říci,“ pokračoval ředitel zvýšeným hlasem,  „že ve
sborovně sedí jeden z mých kolegů u telefonu a je připraven při jakémkoliv incidentu
zavolat veřejnou bezpečnost.“ 

Povstali jsme a vzdorovitě mu hleděli do tváře. Chvíli se na nás díval, pak se otočil
a chystal se odejít. Ve vzrušené atmosféře, za hrobového ticha, zaznělo z poslední lavice
od okna polohlasně:  „Svině!“ Byl to Rudolf Rameš, náš  »věčný rebel«, jediný z nás,
kdo našel odvahu říci nahlas to, co jsme si všichni mysleli. Ředitel Javůrek jeho po-
známku ignoroval a rychle vyšel ze třídy.

Mužská část třídy vyběhla na chodbu a zamířila do umývárny před chlapeckými zá-
chody, kde jsme obvykle vedli dlouhé debaty. Tentokrát jsme zde stáli mlčky a nebyli
schopni si vzájemně pohlédnout do tváře. V potlačovaném rozrušení jsme se bezradně
dívali do bílé zdi... Pak někdo zavzlykal. Jako by se uvolnil ventil zadržovaného napětí,
všichni jsme se rozbrečeli jako malí kluci. Nebyl to pláč z lítosti nad prohrou v ne-
rovném boji, byl to pláč z bezmocnosti udělat cokoliv, čím bychom dokázali zabránit
bezpráví. Cítili jsme se opuštěni, zrazeni, znásilněni a poníženi. Když jsme se trochu
uklidnili a vrátili se zpět do třídy, začali jsme o prožitých událostech bouřlivě disku-
tovat. Po několika minutách naši debatu přerušilo opakované hlášení školního rozhlasu:
   

Žádáme studenty, aby neprodleně opustili školní budovu!



Babická »heydrichiáda«
   

Po maturitě jsem se přihlásil na stavební fakultu do Brna a protože jsem u přijíma-
cích rozhovorů uspěl, zdálo se, že už nic nemůže zabránit tomu, abych v říjnu nastoupil
na brněnskou techniku, jenže 2. července došlo k teroristickému útoku v Babicích, při
němž byli zavražděni tři místní veřejní činitelé. Následovalo rozsáhlé zatýkání, mon-
strprocesy, popravy a vysídlování. Násilí a teror, které komunisté tehdy rozpoutali, je
možné přirovnat jen k akcím nacistů po atentátu na Heydricha.

Nejblíže k událostem v Babicích měl můj spolužák Stanislav Nahodil. Byl jedním ze
sedmi vyhozených studentů, kterým bylo zakázáno maturovat pro nevyhovující »třídní
původ«. Rodiče vlastnili statek v Loukovicích, strýc Stanislav Plichta (popravený) měl
velký statek v sousedních Šebkovicích. Stanislav Nahodil se po vyloučení z gymnázia
vrátil domů na rodinný statek, aby tam pomáhal rodičům na poli v nastávajících žních.
Tam ho zastihla 3. července 1951 zpráva o události v Babicích.

Zpráva ČTK: Úřední zpráva o dopadení teroristické skupiny vrahů na Jihlavsku. Dne 2. července byla
provedena  v  obci  Babice,  okr.  Moravské  Budějovice,  surová  vražda  tří  členů  MNV.  Dva  vyzbrojení
bandité vnikli ve 22.30 hod do budovy školy, kde zasedala rada MNV. Zpráva dále uvádí, že „dosavadním
šetřením bylo zjištěno, že v čele teroristické bandy byl agent západních imperialistů, který byl vycvičen
v Bavorsku a nedávno dopraven na naše území, aby v žoldu nepřátel republiky vraždami a teroristickými
akty rozvracel pokojnou práci našeho venkovského lidu.  

Babice – místo činu. Vlevo je  fara, kde od  1.
března 1950 působil římskokatolický kněz Václav
Drbola,¨ vpravo  je  škola,  kde byli  2.7.1951 za- 
střeleni tři místní funkcionáři. 
   

P. Drbola byl zatčen už  17. 6. 1951 – tedy 15
dnů před teroristických útokem. 
   



2. července 1951 – došlo v Babicích k teroristické akci, při které byli zastřeleni Tomáš
Kuchtík (1898), Josef Roupec (1913), Bohumil Netolička (1918), zraněn byl František
Bláha (1894).

Tomáš Kuchtík Bohumil Netolička
* 29. 12. 1898 * 18.8.1918
† 2.7.1951 † 2.7.1951
zastřelen zastřelen

                                             
 

Josef Roupec František Bláha
* 26. 2.1913 * 20.9.1894
† 2.7.1951
zastřelen zraněn



Organizátor a účastník teroristické akce v Babicích Ladislav Malý (1920). S vysokou
pravděpodobností se jednalo o psychicky nemocného dobrodruha, kterého StB zneužila
pro brutální zásah proti venkovu a katolické církvi na Vysočině.

  

                                     Ladislav Malý                              Fotografie Ladislava Malého
               (13.8.1920 - 3.7.1951)   pořízená 3.7.1951 (archiv StB)

   

10. července 1951 – politický sekretariát KSČ ve složení Klement Gottwald, Antonín
Zápotocký,  Viliam Široký a Rudolf  Slánský se  usnesl,  že  bude vyneseno 7 rozsudků
smrti, majetek odsouzených připadne státu a jejich rodiny budou deportovány.



12. července 1951 – herci v soudních talárech začali plnit usnesení politického se-
kretariátu KSČ.  Před soud bylo postaveno 105 osob a vyneseno 11 trestů smrti obě-
šením, 4 tresty doživotí a 81 trestů odnětí svobody v úhrnné výši 1178 roků.
   

Seznam soudních procesů a rozsudků v kauze Babice
   

Jméno odsouzeného, rok narození, povolání ve znění rozsudku, rozsudek
   

Jihlava, 12. - 14. 7. 1951
Mityska Antonín, 1927, spolumajitel statku, trest smrti
Plichta Antonín starší, 1894, venkovský boháč, trest smrti
Němec Drahoslav, 1931, syn živnostníka, trest smrti
Kopuletý František, 1913, správce hájenství, trest smrti
Škrdla František, 1917, vedoucí polesí, trest smrti
P. Drbola Václav, 1912, farář církve římskokatolické, trest smrti
P. Pařil František, 1911, farář církve římskokatolické, trest smrti
Roupec Alois, 1901, rolník, doživotí
Němec Karel, 1904, živnostník, doživotí
Brabenec Ladislav, 1926, syn živnostníka, 25 let
Kopuletá Blažena, 1913, manželka správce hájenství, 20 let
Stehlík Ludvík starší, 1887, živnostník, 20 let
Nahodil Jindřich, 1929, syn venkovského boháče, 23 let 
Vorlíček Josef, 1909, majitel usedlosti, 22 let
   

Třebíč, 13. - 15. 11. 1951
P. Bula Jan, 1920, administrátor církve římskokatolické, trest smrti
Krátký Bohumil, 1919, železniční zaměstnanec, doživotí
Jeřábek Josef, 1908, řezník a hostinský, 20 let
Dvořák Bohumil, 1912, vesnický boháč, 18 let
Kříž František, 1913, majitel usedlosti 14 ha, 25 let
Vodička Karel, 1897, vesnický boháč, 18 let
Pánek Jan (Šebkovice), 1930, syn vesnického boháče, 23 let
Berka František, 1932, syn živnostníka, 22 let
Pánek Josef, 1902, venkovský boháč, 15 let
Žákovský Stanislav, 1898, venkovský boháč, 18 let
Nestrojilová Helena, 1926, farská hospodyně, 11 let
Rejlová Anna, 1911, dcera venkovského boháče, 13 let
Ježek Ladislav, 1922, poručík ČSA, 4 roky



Malý Jakub, 1885, bývalý vrchní strážmistr četnictva, 2 roky
Stehlík Ludvík, ml., 1925, syn živnostníka, 21 let
Roupec Ladislav, 1931, rolnický syn, 25 let
Pánek Jan (Popovice), 1921, syn venkovského boháče, 16 let
   

Jihlava, 11. 12. 1951
Hlouch Miroslav, 1923, lesní dělník, 25 let
Vejmelka Václav, 1914, zaměstnán u obce při hospodářství, 5 let
Vejmelka Josef, 1906, bývalý majitel barvírny, 15 let
Vejmelka František, 1911, bývalý živnostník, vedoucí barvírny, 20 let
Václavek Jaroslav, 1930, zaměstnán u otce při hospodářství, 4 roky
Machovec Václav, 1927, technický úředník, 9 měsíců
   

Znojmo, 27. 3. 1952
Vlček Jan, 1907, zemědělec, 24 let
Molík František, 1899, zemědělec, 17 let
Novák Jan, 1905, zemědělec, 18 let
Valášek František, 1906, rolník, 14 let
Kuřítko Ladislav, 1908, rolník, 6 let
Klika Antonín, 1917, rolník, 10 let
Šalamoun František, 1919, rolník, 11 let
Švihálek Jaroslav, 1919, zemědělec, 7 let
Blecha František, 1919, samostatný živnostník, 6 let
Moravec Antonín, 1921, rolník, 5 let
Hanzálek Antonín, 1901, samostatný živnostník, 7 let
Šebela František, 1902, rolník, 12 let
Hevera Antonín, 1899, rolník, 12 let
Hladík František, 1907, rolník, 8 let
Fukač Josef, 1910, rolník, 11 let
Jedlička František, 1908, dělník, 10 let
Vyskočil František, 1923, živnostník, 12 let
Vlček Oldřich, 1914, rolník, 10 let
Večeřa Jaroslav, 1922, bývalý strážmistr SNB, 3 roky
   

Znojmo, 28. 3. 1952
Plichta František, 1906, rolník, 25 let
Mucha Jan, 1914, rolník, 5 let
Rösner Josef, 1912, rolník, 13 let
Františ Alois, 1918, rolník, 10 let
Krahulík Jan, 1908, rolník, 2 roky
Plichta Jaroslav, 1912, hostinský, 10 let
Bíbr Alois, 1905, rolník, 7 let
Ilek Alois, 1906, řidič, 11 let
Trchalík Josef, 1921, rolník, 8 let
Šeliga Jan, 1913, zemědělec, 6 let
Brindza František, 1903, zemědělec, 4 měsíce
   

Jihlava, 13. 4. 1952
Jenerál Josef, 1890, důchodce cestář, 24 let
Šplíchal Antonín, 1915, bývalý vesnický boháč, 14 let
Caha Josef, 1912, venkovský boháč, 18 let
Hlouch Zdeněk, 1912, venkovský boháč, 16 let
Hofman Tomáš, 1898, venkovský boháč, 14 let



Slezák Jaroslav, 1925, dělník, 17 let
Domanský Milan, 1922, vulkanizátor, 6 let
   

Jihlava, 15. 5. 1952
Bartík Jan, 1924, zemědělec, 22 let
Vidourek Josef, 1895, bývalý mlynář, zemědělec 6 ha, 14 let
Němec Bohumil, 1910, řídící učitel, 12 let
Vorlíček Jiří, 1921, zemědělec 10 ha, 18 let
Holčapek Josef, 1925, zemědělec 14,5 ha, 18 let
   

Moravské Budějovice 19. - 21. 5. 1952
Smetana Gustav, 1907, samostatný kolář, trest smrti
Melkus Jaroslav, 1900, venkovský boháč, trest smrti
Černohous Josef, 1903, samostatný mlynář, doživotí
P. Opletal Jan, 1893, děkan církve římskokatolické, 12 let
P. Podveský Jan, 1909, farář, 16 let
Nečas Jan, 1910, venkovský boháč, 17 let
Bulíček Antonín, 1901, rolník, 19 let
Dvořák František, 1895, venkovský boháč, 20 let
Masařík Josef, 1894, lesní kontrolor, 24 let
Nevoral Jan, 1909, zemědělec, 23 let
Pánek Bedřich, 1902, zemědělec, 25 let
Suchna Karel, 1909, úředník pojišťovny, 14 let

Jihlava 23. 5. 1952
Filipský Leopold, 1895, cestář, 21 let
Hochman Stanislav, 1925, úředník, 5 let
Doležal Bohumil, 1899, rolník, 12 let
Sláma Antonín, 1909, úředník, 7 let
Bílý Petr, 1904, lesní hajný, 6 let
Kolář Josef, 1913, bývalý příslušník SNB, 22 let
Koukal Jan, 1916, mlynář, 18 let
Kubeš Jan, 1905, rolník, 13 let
   

Jihlava 3. 6. 1952
Šváb František,17 řezník, 12 roků     
Melkusová Božena, 4,5 roku

Jihlava 4. 6. 1952
Břinek Antonín, 11 roků
   

Brno 25. 6. 1952
Josl Antonín, 10 roků

Praha 10. 2. 1953
Plichta Stanislav, 1931, trest smrti 
   

Jihlava 15. 8. 1958
Trojan František, 8 roků



¨

¨

Stanislav Plichta, zcela ochrnutý na dolní polovině těla,
byl na popraviště donesen. Jeho poslední slova: 

„Nedá se něco pro mě udělat. Maminko, maminko, 
budou věšet žebráka, budou věšet mrzáka.“



   
  

Při čtení výpovědi doktora práv, absolventa Karlovy univerzity, člověka zamrazí. Bývalý soudce
Pavel Vítek se bezostyšně přiznává, že komunističtí soudci se o nějaké důkazy nebo porušování zá -
kona vůbec nezajímali. Věděli, že o výši trestu bylo rozhodnuto na stranických sekretariátech, že
soudní proces má jen legalizovat represi obviněných a vyvolat strach u obyvatelstva. Přesto neváhali
připojit své podpisy pod rozsudky smrti. O tom, že Babice nebyly jen ojedinělým případem, vydala
nechtěně svědectví v roce 1963 takzvaná  »Kolderova komise«.  Přísně tajná zpráva, určená před-
sednictvu ústředního výboru, popisuje  »kabinetní justici«, která panovala u nás v letech 1948 až
1952. Podle této zprávy bylo v inkriminované době odsouzeno 27 000 osob v inscenovaných poli-
tických procesech s předem určenými rozsudky. Přeloženo do srozumitelné řeči – komunisté sami
přiznali, že za pouhých pět let od nástupu k moci spáchaly jimi ovládané soudy téměř 27 000
justičních zločinů, z toho nejméně 200 justičních vražd!

Kdo je tedy odpovědný za babické justiční zločiny? Jsou to Gottwald, Slánský (později se sám
stal obětí justiční vraždy), Široký a Zápotocký, kteří dva dny před zahájením procesu rozhodli, že
bude vyneseno sedm rozsudků smrti,  majetek odsouzených připadne státu a jejich rodiny budou
deportovány? Nebo ti konkrétní soudci, kteří vlastně nesoudili, ale jen poslušně plnili stranický po-
kyn a podepisovali rozsudky. Dá se vůbec přijmout výmluva, že taková byla doba? O justičních zlo-
činech vědělo komunistické vedení už od roku 1963, přesto nebyl žádný vyšetřovatel ani soudce po-
staven před soud.

A po pádu komunistického režimu? Trestní stíhání jediného žijícího soudce zastavil Okresní soud
v Jihlavě s odůvodněním, že se na něj vztahuje amnestie prezidenta Novotného z roku 1960. 

Stalo se to v Jihlavě, kde 14. 7. 1951 poslali soudci na potupnou smrt sedm nevinných…



Zrušení Benešovy techniky v Brně
   

O politické dění v Československu jsme se zajímali jen okrajově, i když se na nás poli-
tika drala ze všech stran. Zajímaly nás ale úplně jiné věci. Bylo krásné léto, prázdniny
a my jsme naplno využívali příjemného volna. Jen v duchu jsme se občas přenesli do mo-
ravské metropole v očekávání nastávajícího vysokoškolského studia, které nám mělo při-
nést nejen nové povinnosti, ale také volnost studentského života. Osud nás ale nečekaně
zaskočil a postavil nás před vážné rozhodnutí: Abychom mohli v Brně na vysoké škole
studovat, museli jsme se stát vojáky. Jinou volbu jsme neměli – nebo alespoň tak nám to
bylo tehdy prezentováno.

V té době začínala  »studená válka« a v zemi panovala poněkud absurdní atmosféra.
Zatímco státem kontrolované sdělovací prostředky proklamovaly  »boj za mír«, ve sku-
tečnosti se zbrojilo o sto šest. Ministr národní obrany armádní generál Alexej Čepička se
snažil přizpůsobit strukturu armády svému velkému vzoru – armádě Sovětského svazu.
A to bylo asi hlavním důvodem, proč se »strana a vláda« rozhodly zrušit brněnskou Vy-
sokou školu technickou Dr. Edvarda Beneše a přetvořit ji na Vojenskou technickou akade-
mii. Dosáhla tak i neméně důležitého politického cíle – vymazání jména prezidenta Ed-
varda Beneše z názvu vysoké školy.
   

Vojenská technická akademie
   

Vojenská technická akademie (VTA) vznikla 15. srpna 1951 rozhodnutím dělnického
prezidenta  Klementa  Gottwalda.  Oficiální  politický  záměr  zněl:  Vytvořit  nový  typ
vojenské vysoké školy, která bude připravovat pro potřebu armády vysoce kvalifikované
technické specialisty a důstojníky na vyšší velitelské funkce. VTA těžila z materiálních
základů – a z velké části i z personálních – zrušené brněnské techniky. To jí umožnilo po-
měrně rychle vyzrát v relativně kvalitní vysokoškolské zařízení. Na začátku měla VTA
šest fakult:  dělostřeleckou, tankovou, leteckou, ženijní,  spojovací  a chemickou, ale už
v následujícím roce 1952 vznikla další 7. fakulta – železniční.

My, čerství maturanti, jsme měli v té době za sebou úspěšně vykonané přijímací po-
hovory na brněnskou stavební fakultu, která se nám teď změnila na fakultu ženijní. Místo
vysokoškolských studentů se z nás měli stát vojenští akademici. Mohli jsme samozřejmě
odmítnout – a někteří adepti to udělali – ale bylo zde zcela reálné riziko »politické msty«.
Mohli jsme také odejít studovat do Prahy nebo do Bratislavy, ale to bylo daleko od na-
šich domovů, nebylo to zcela jisté a pro většinu z nás v té době i ekonomicky neúnosné.

Na pohovory v Brně si stále velmi živě vzpomínám. Seděl jsem před komisí složenou
z několika důstojníků, kteří reprezentovali tehdy nově vzniklé fakulty.  Nejprve mi polo-
žili několik všeobecných otázek, které se týkaly mé osoby a potom mi postupně nabízeli
možnost studovat na některé ze šesti nově vzniklých fakult. 

Neměl jsem v úmyslu stát se profesionálním vojákem a tak jsem byl jejich agitací za-
skočen. Žádali mě, abych se vyjádřil, ale já nevěděl, co mám odpovědět a tak jsem ml-
čel. Pak kdosi z komise naznačil, že pokud nenastoupím na Vojenskou technickou aka-
demii, mohu se s vysokou školou pravděpodobně rozloučit. Byl jsem pod velkým psy-
chickým tlakem. 



Obával jsem se, že když odmítnu, bude to chápáno jako »protisocialistické« se všemi
důsledky, které to v té době mělo. Ve chvíli, kdy napětí dosahovalo vrcholu, promluvil
podplukovník Dousek: 

„Možná,  že  vám vadí  ta  přílišná vojenská specializace,  ale  co  silnice,  železnice,
mosty, tunely? To by vás nezajímalo? To se dá také studovat na ženijní fakultě.“ A já tu
jeho nabídku vděčně přijal.

Rozhodoval jsem se sice pod velkým tlakem, ale je také pravda, že moje rozhodnutí
ovlivnila pravděpodobně skutečnost, že jsem mohl během studia vykonat základní vo-
jenskou službu. To byla velká výhoda, protože v té době museli absolventi vysoké školy
po ukončení studia nastupovat na dvouletou vojenskou službu. Jako student bych byl
závislý na podpoře rodiny, jako vojenský akademik jsem po dobu studia pobíral plat. To
také nebylo zcela zanedbatelné. Podstupovali jsme jen jediné riziko, že nás po skončení
školy nepropustí do civilu. Komise nám to sice slíbila, ale dalo se tomu uvěřit?

O tom, co se dělo po přijímacích pohovorech v zákulisí, jsme nic nevěděli. Vyplnili
jsme předepsané formuláře, podepsali přihlášky a se smíšenými pocity se vraceli domů.
Do nástupu na Vojenskou technickou akademii už zbývalo jen několik dnů.

Na  Vojenskou technickou akademii (VTA) jsme nastoupili 24. září 1951, a to přímo
do Kounicových kolejí.

   

http://milan.i-line.cz/knihy/kounicky.pdf


Kounicovy koleje
   

Kounicovy koleje, které byly za války přeměněny na věznici gestapa, nepůsobily na
nás ani šest let po válce moc příjemně. Bydleli jsme společně na světnicích, kde byly
čtyři patrové postele se slamníky (8 lůžek), skříňky, 8 malých třínohých stoliček a ple-
chová nádoba na odpadky ve tvaru válce. Každý z nás měl na posteli už visačku se jmé-
nem a na posteli deku, ručník, mýdlo, dvě uniformy (polní a vycházkovou), opasek,
vojenské boty (říkali jsme jim »pulitráky«) a – pro vojáka velmi důležitý – černý krém
na boty a potřebné čistící potřeby. Převlékli jsme se do uniforem a na delší dobu se roz-
loučili se svým civilním oděvem.

 Snídaně jsme dostávali přímo v Kauničkách – obvykle byl chléb s máslem, marmelá-
da, salám, sýr nebo párek, nechyběla typická černá vojenská káva (říkalo se, že je s bro-
mem, ale nikdo nepociťoval nějakou tělesnou újmu). Na obědy a večeře jsme chodili do
zrušené studentské menzy »Na Úvoze«.

Dostávali jsme malé kapesné a jednou za měsíc také levné cigarety, bez ohledu na to,
zda  voják  kouřil  či  nikoliv.  Nekuřáci  sice  byli  ochotni  cigarety  prodávat  kuřákům
s patřičnou slevou. Fasovaly se Partyzánky nebo slovenské cigarety Detva, přezdívané
»hřebíky do rakve«, ale o slovenské Detvy byl jen minimální zájem a kouřily se jen
v opravdové nouzi.

Pak začal pořadový výcvik. Pochodovali jsme v polních uniformách a  »pulitrech«,
nacvičovali obraty se zbraní i beze zbraně. Naší první vojenskou zbraní byla puška, ale
do složení vojenské přísahy jsme směli pušku používat jen k nácviku bez munice. 

K výcviku jsme dostali ještě starou pušku Mauser vzor 24, která byla ve výzbroji
československé armády před válkou. Na začátku padesátých let měla už armáda k dis-
pozici novou československou samonabíjecí pušku vzor 52 pro náboje ráže 7,62 mm,
ale  s  tou  jsme  se  setkávali  až  později.  Do  nábojové  komory  staré  mauserovky  se
zasouvalo 5 nábojů ráže 7,92 mm a po každém výstřelu se musela prázdná nábojnice
pohybem závěru vyhodit a vsunout do komory nový náboj.

Učili  jsme  se  zpívat  české  a  ruské
vojenské  pochodové  písně,  zpívali
jsme  i  písně  národní.  Po  krátkém
nácviku už pochodoval náš dvaceti-
členný  útvar  každý  den  na  oběd
a večeři.  V jeho  čele  kráčel  velitel

družstva – Mirek Navrátil a role velitele mu zjevně vyhovovala. Občas zavelel »Pozor«,
a  my zesílili  údery nohou. Na brněnské dlažbě zněl  náš rázný krok okovaných bot,
přerušovaný občasnými povely, docela mohutně. A když jsme na povel »Pohov, volno,
zpívat« spustili  do  pochodu:  »Přes  spáleniště,  přes  krvavé  cesty«,  »Okolo  Hradce,
v malé zahrádce, rostou tam tři růže«, nebo ruskou »S bojom vzali my Arjol, gorod věs
prošli,  i  v posledněj ulici  nazvanije našli«,  to už byl pořádný hluk. Dokud jsme  ale
nesložili  vojenskou  přísahu,  nesměli  jsme  opouštět  vojenskou  posádku  jednotlivě,
venku jsme chodili výhradně společně v sevřeném útvaru v čele s naším velitelem.



Pomalu se přiblížil den vojenské přísahy. Připadl na sobotu 6. října 1951. Vše bylo
pečlivě  nacvičeno,  stáli  jsme několik  hodin  ve  vyrovnaných útvarech před  tribunou
a čekali  na  příchod  vrchních  velitelů.  Slavnost  byla  zahájena  po  příjezdu  ministra
národní obrany armádního generála Alexeje Čepičky, kterému náčelník VTA generál
Bohumír Lomský podal hlášení. Ministr nás pozdravil do mikrofonu rázným: 

„Nazdar, soudruzi!“ a my odpověděli sborově: „Zdar, soudruhu ministře!“. 
Na tribuně byli přítomni náčelníci fakult, byl tam i velitel ženijní fakulty plukovník

Bělohoubek a velitel  železničního odboru podplukovník Miroslav Dousek, nechyběli
ani sovětští důstojníci – poradci generality. Po krátkém zahajovacím projevu přednesl
jeden z vojáků text vojenské přísahy:
   

Já,  občan lidově demokratické republiky Československé,  slavnostně přísahám,  že budu čestným,  statečným,
ukázněným a bdělým vojákem, že budu přísně zachovávat vojenské a státní tajemství a bez odmluvy plnit všechny
vojenské řády a rozkazy velitelů a představených. Přísahám, že se budu svědomitě učit vojenskému umění, všemožně
chránit majetek armády a lidu a že budu do posledního dechu oddán svému lidu, své lidově demokratické vlasti,
prezidentu a vládě Československé republiky.

Jsem připraven  na  rozkaz  prezidenta  a  vlády  republiky  Československé  kdykoli  bránit  svou  vlast  –  lidově
demokratickou Československou republiku,  a  jako  voják  přísahám,  že  ji  budu bránit  mužně  a  udatně,  důstojně
a čestně a  že  nebudu váhat  nasadit  i  svůj  život  k  dosažení  úplného vítězství  nad  nepřítelem.  A poruším-li  tuto
slavnostní  přísahu,  nechť  mne  stihne  přísný  trest  lidově  demokratického  zákona,  obecná  nenávist  a  opovržení
pracujícího lidu. Tak přísahám!

A my jsme odpověděli mohutným sborovým zvoláním: „Tak přísaháme!“
  

  

       

Pochodující jednotka železničního odboru Ženijní fakulty VTA v Brně dne  9. 5. 1952.
V čele útvaru podplukovník Dousek, vpravo podplukovník Severa zvaný »krásný Franta«,

zcela vlevo vojín Luděk Šubčík, zcela vpravo ve druhé řadě četař Miroslav Navrátil,
vedle něho desátník Lubomír Kurjačka, před nimi svobodník Karel Veškrňa.



Buržoazní pavěda
   

Mezi prvními skripty, které jsme na VTA dostali, byla také malá, útlá brožura v bí-
lých deskách s nápisem „Marxismus-leninismus“. Hned v úvodu byla rozsáhlá kritika
kapitalistické vědy. Označovala ji za úpadkovou, protože slouží jen kapitálu a slibovala
světlou budoucnost socialistické vědě, která slouží lidu. V budoucnosti prý bude socia-
listická věda přinášet mnohem více užitečných vědeckých poznatků než kapitalistická
věda,  která  za peníze kapitalistů  je  ochotná zkoumat cokoliv.  To mělo podle autora
skript přivodit  nakonec úplné zhroucení kapitalismu a vítězství socialismu. U tohoto
tvrzení byla malá hvězdička s odkazem na poznámku pod čarou, kde stálo doslova:

„Příkladem úpadku současné kapitalistické vědy je kybernetika – buržoazní pavěda,
která se snaží lidské myšlení nahradit strojem“.

Při letmém listování skripty jsem si poznámky pod čarou povšiml. Dnes už nevím,
zda se mi v té chvíli vybavila vzpomínka na profesora Rudolfa Černého nebo na Sokra-
ta, ale docela určitě jsem o té větě silně zapochyboval. 

Tvrzení se mi zdálo nelogické. Několikrát jsem si přečetl související text, ale nenašel
jsem v něm jediný rozumný argument, který by toto odvážné tvrzení zdůvodnil. Měla
být kybernetika pavědou jenom proto, že se pokouší nahradit určitou lidskou činnost ná-
strojem, když to tak lidé dělají od nepaměti? Nebo to mělo být proto, že jde o duševní
činnost a že v tom byly nějaké filozofické otázky? Marxismus uznával jen materialis-
tickou filozofii, kde duševní činnost byla  »odrazem« hmotného mozku. Proč by tedy
jednoduchá duševní činnost nemohla být odrazem jiné hmoty? Nakonec jsem dospěl
k závěru, že je to hloupost.

Shodou okolností se na nejbližší přednášce téma úpadku kapitalistické vědy objevilo.
Když se potom na závěr přednášející posluchačů dotázal, zda je jim vše jasné a zda
nemá někdo dotaz, zeptal jsem se proč není kybernetika vědou, ale pavědou. 

Profesor začal rozebírat »prohnilou kapitalistickou společnost«, ale místo věcné od-
povědi chrlil ze sebe jen otřepané fráze, které s položenou otázkou nijak nesouvisely.
Když po chvíli  svůj  obšírný  výklad  ukončil,  pohlédl  na  mne,  zda  jsem s  odpovědí
spokojen, ale já nesměle opakoval: „...ale proč je kybernetika pavědou?“

Nechápavě na mě zíral, a pak pokračoval se svými nic neříkajícími frázemi. Občas
na mě pohlédl, zda s ním souhlasím, ale výraz mé tváře mu dával zřetelně najevo, že mě
jeho odpověď neuspokojuje. Namítal jsem, že nechápu, proč kybernetika není vědou jen
proto, že se snaží nahradit lidské myšlení nástrojem, když to tak lidé dělají od nepaměti.

„Vy se na ten problém nedíváte »třídně«, protože jinak byste to musel pochopit,“
zazněla překvapivá odpověď.

Opravdu jsem jeho způsob myšlení nepochopil, ale již blízká budoucnost ukázala, že
mi z této – zdánlivě bezvýznamné debaty – zůstala po kybernetice v mozku viditelná
stopa,  která  zásadním způsobem změnila  celý  můj další  život.  To jsem samozřejmě
v této chvíli netušil a brzy na příhodu zapomněl.



1952
Fakulta železniční

   

Plán podplukovníka Miroslava Douska vyšel. V srpnu roku 1952 vznikla na Vojenské
technické akademii již sedmá fakulta – železniční. On se stal jejím náčelníkem a byl po-
výšen do hodnosti  plukovníka.  Ve skutečnosti  ale  šlo jen o formální administrativní
změnu. Náš existující železniční odbor při Ženijní fakultě se pouze přejmenoval na Fa-
kultu železniční.

Pro plukovníka Douska to byl jen další stupínek v jeho kariéře, pro 
nás – řadové vojáky a studenty to znamenalo stěhování. Stěhovali 
jsme se nejprve  z  Kounicových kolejí  do dřevěných baráků na  
Kraví horu – my jsme říkali na »Monte Bú«. Vyměnili jsme si tak 
ubytovací  prostory,  které  za  války  sloužily gestapu jako vězení  
a kde na nádvoří stávala šibenice, za dřevěné baráky, které postavi-
lo gestapo jako internační tábor. Nevypadalo to tam moc dobře, ale 
naštěstí jsme tam dlouho nepobyli.  Přestěhovali jsme se na Leni-
novu ulici (dnes už Kounicovu), kam jsme chodili na přednášky.

Těch několik měsíců na zlomu roku 1952 a na začátku roku 1953 mám stále v živé
paměti. Bylo to období plné dramatických politických událostí, na které se nedá jen tak
zapomenout.

Dne 20. listopadu 1952 začal v Praze soudní proces s takzvaným »vedením protistát-
ního spikleneckého centra« v čele s bývalým generálním tajemníkem komunistické stra-
ny Rudolfem Slánským. Nemá smysl zabíhat do podrobností, případ je dostatečně znám
a popsán v literatuře. Díky medializaci procesu, a to v roce 1952, v roce 1968 a zejména
po  zhroucení  komunistického  režimu,  jsou  nenávistně  zlá  slova  prokurátora  Josefa
Urválka (váhám v jeho případě použít titulu JUDr.) dostatečně známa: „... a nechť na
ně dopadne ocelová pěst dělnické třídy, která až do kořene vypálí tu hlízu zrady...“

Průběh procesu byl vysílán v rozhlase, zprávy o něm zabíraly titulní stránky Rudého
práva, ze závodů a škol začaly chodit petice pracujících žádající pro odsouzené nejvyšší
trest. Akci organizovaly základní organizace komunistické strany, takže nemohly chybět
protesty ani z Vojenské technické akademie a také z naší  Fakulty železniční. Protestní
petici se žádostí o nejpřísnější tresty přinesl někdo již hotovou na mimořádně svolanou
schůzi. Přečetli ji a my jsme hlasovali – že s ní souhlasíme, že může být odeslána. A jak
jsme hlasovali? Samozřejmě jednomyslně. Všechno se tehdy schvalovalo jednohlasně.

V pátek 27. listopadu soud skončil. Bylo vyneseno jedenáct rozsudků smrti a tři na
doživotí.  Klement  Gottwald  svému kamarádovi  Rudolfu  Slánskému milost  neudělil.
Trest smrti byl vykonán již ve čtvrtek 3. prosince 1952.
   

Těla popravených byla okamžitě spálena, popel byl nasypán do pytlů a odvezen
za Prahu, kde jím posypali kluzkou vozovku.



Směšný muž
   

Střežit  vojenské  tajemství,  to  patřilo  k  základním  povinnostem  každého  vojáka.
Můžeme  polemizovat  o  tom,  zda  všechny  utajované  skutečnosti  byly  skutečně  tak
významné, že je mělo smysl utajovat, nicméně platila přísná pravidla, že všechno, co
bylo označené razítkem TAJNÉ nebo PŘÍSNĚ TAJNÉ, muselo být uzamčeno v trezoru,
který byl zapečetěn. Pečeť byla z měkké plastické hmoty, do níž velitel  vtiskl razítko,
aby se poznalo, zda se někdo nepokusil k tajným dokladům proniknout. Dodržování
předpisů při manipulaci s tajnými spisy podléhalo přísné kontrole, kterou vykonávali
zcela nahodile důstojníci kontrarozvědky.

Jednou k večeru se z čista jasna objevil v našem objektu cizí plukovník. Pomocník
dozorčího Vladimír Tříska mu podal hlášení a plukovník ho požádal, aby mu ukázal
naše učebny. Procházel učebnami, nahlížel do skříní, do odpadkových košů a po chvíli
jeho bystré oko důstojníka kontrarozvědky zaznamenalo závady.

„Zavolejte mi velitele!“ řekl stroze a pomocník šel splnit jeho rozkaz.
Nadporučík Ptáček, který právě odpočíval, uslyšel nějaký hluk a vyšel ven ze své

místnosti. Měl rozepnutou košili, rajtky, holínky a po stranách se mu houpaly spuštěné
šle.  Když spatřil  plukovníka,  automaticky zavelel  »Pozor« a  kráčel  mu vstříc  podat
hlášení.

„Pohov, pohov, soudruhu!“ uklidnil ho plukovník. „Tak vy jste velitel?“
„Ano, soudruhu plukovníku. Nadporučík Ptáček.“
„Pojďte se mnou!“ pokračoval plukovník a oba kráčeli do jedné z učeben. Tam na

stole ležely jakési spisy a plukovník je trochu rozhrnul.  Objevilo se červené razítko
TAJNÉ!

„Co tu dělá ten tajný spis?“ zeptal se přísně.
„Měl  by  být  v  trezoru,  soudruhu  plukovníku,“  řekl  nadporučík  a  trochu  se  mu

zachvěl hlas.
„V trezoru,“ opakoval po něm plukovník. „Tak se tam podíváme.“
Došli k trezoru. Ten byl sice zamknutý, ale chyběla na něm pečeť, nebo přesněji ře-

čeno, visela tam rozlomená na provázku.
„Co to znamená?“ zeptal plukovník.
„Je to nepořádek, soudruhu plukovníku.“
„To není nepořádek, to je bordel!“ zařval plukovník. „A kdo je za to odpovědný...?“
Nadporučík Ptáček byl zdrcen. Mlčel,  třásl  se, brada se mu chvěla a po čele mu

stékala krůpěj potu.
„Velitel, soudruhu nadporučíku, velitel!“ doplnil plukovník a s cynickým úsměškem

dodal: „Jenže vy nejste velitel. Vy jste... vy jste... směšný muž!“
   Co k tomu příběhu ještě dodat? Po řadě let, tentokrát už ne nadporučík, ale  major
Ptáček, důstojník, o jehož nízké inteligenci nikdo z nás nepochyboval, obhajoval v roce
1966 diplomovou práci, aby získal na velitelském směru titul inženýra. Navzdory tomu,
že jedním z oponentů jeho nekvalitní a opsané diplomky byl náš kolega Jiří Svátek, kte-
rý ji po odborné stránce úplně »roztrhal«, major Ptáček titul inženýra nakonec získal.



1953
Smrt diktátora

   

Od popravy  »jedenácti  spiklenců« uplynuly pouhé tři měsíce, když svět vyslechl pře-
kvapivou zprávu, že 5. března 1953 zemřel nejvyšší představitel Sovětského svazu Josif
Vissarionovič Stalin. Stalinova smrt poznamenala celou společnost. Na veřejných bu-
dovách visely černé prapory, rozhlas vysílal vážnou hudbu, recitovaly se oslavné verše
Vítězslava Nezvala, které napsal krátce po válce:
   

Zeptáš-li se dítěte, koho rádo má, odpoví – mámu, tátu a pak Stalina…
...až všechno nepřátelství pomine, pak naše v slunci narozené děti,
budou Vám žehnat, Staline, a všem nám trochu záviděti,
že směli jsme Vás z blízka znát, že narodili jsme se časně,
že maličcí jsme směli psát, na Vás a Vaší počest básně.

   

Smuteční fotografie Stalina otiskly všechny noviny a časopisy, fotografie Stalina se
smuteční páskou a květy se objevily za výklady obchodů a ve vývěsních skříňkách nej-
různějších veřejných organizací, ale i za okny bytů, kde bydleli lidé, kteří dávali ve-
řejnosti najevo své komunistické přesvědčení a smutek nad úmrtím »velkého Stalina«.

Stalin zemřel ve čtvrtek a proto následující víkend nehrála divadla, kina, sportovní utkání
byla odložena. Oficiálně vládl smutek, ale pro normální lidi Stalinova smrt zase tak moc ne-
znamenala.  Od konce války už uplynulo téměř osm let  a – navzdory tomu, že české za -
hraniční vysílání bylo rušeno podobně jako za nacistické okupace – na veřejnost pronikaly
zprávy o komunistických zvěrstvech páchaných za éry Stalina ve jménu »diktatury proletari-
átu«. Podle našich komunistů to sice byla »špinavá propaganda západních imperialistů«, ale
obyčejní lidé, kteří měli své zkušenosti s nacisty – a v této době s pětiletou vládou komunistů
– oficiálním zprávám nevěřili.

Protože v době státního
smutku  nebylo   večer 
kam   jít,  hodně  lidí  
skončilo  v  hospodách,
kde  se  při  pivě  deba-
tovalo   o   všem mož-
ném. A tak nějak se  asi
rozhodoval jeden z na-
šich starších kolegů –  
Slovák Gustáv Šimon-
čič. Odpoledne potkal  
tři  známé  ze  Sloven-
ska,  a  společně  usou-
dili,  že  nejlépe  se  dá  
politická situace zhod-
notit  u  několika  piv  
v hospodě »U Stopků«.

                       Proslulá brněnská pivnice »U Stopků«



Snad by se to bylo všechno obešlo bez problémů, jenže v onen den smutku musely
všechny hospody zavírat o něco dříve, a tak když před půlnoci Šimončiče a jeho tři
kumpány vyzvali, aby odešli, ztropili výtržnost a zuřivě se bránili. Nakonec je z hospo-
dy vyhodili. Ale temperamentní, pivem posílení Slováci pokračovali dál Českou ulicí za
zpěvu,  křiku a  hulákání.  Nemohlo to vlastně ani  nijak jinak dopadnout  – chytila  je
vojenská »lítačka« a odvezla do vězení na Špilberk.

  Brněnský Špilberk
   

Ráno se zpráva o uvěznění Šimončiče na Špilberku roznesla po celé Vojenské tech-
nické akademii. Patrně se stal prvním vojenským akademikem, který seděl »na tvrdo«
na Špilberku. Navzdory oficiálnímu smutku, byla jeho kolegy zpráva přijímána se smí-
chem a  pochopením.  Nikdo ho neodsuzoval,  spíše  se  stal  »hrdinou  dne«. Dokonce
samotný plukovník Severa, přezdívaný »krásný Franta«, projevil o jeho osud otcovskou
starost a zavolal si službu konajícího dozorčího Zdeňka Tomaštíka.

„Soudruhu  podporučíku,  doneste  uvězněnému  Šimončičovi
učení, aby při pobytu ve vězení nezanedbával výuku,“ nařídil mu
plukovník. „A podejte mi hlášení o splnění rozkazu!“

Zdeněk posbíral Šimončičova skripta a poznámky z přednášek
a zanesl mu je na Špilberk. Jaké bylo ale jeho překvapení, když ho
zastihl,  jak  se  svými  spoluvězni  zuřivě  mastí  karty.  Učení
rezolutně  odmítl  a  požádal,  aby  mu  Zdeněk  přinesl  Haškova
Švejka,  což  prý  je  jediné  učení,  které  je  schopen  ve  vězení
studovat. Zdeněk mu ochotně vyhověl.

„Soudruhu plukovníku,  hlásím,  že jsem vězni Šimončičovi do-
nesl učivo, které si vyžádal!“ hlásil pravdivě podporučík Tomaštík
plukovníkovi Severovi  o  několik  hodin  později.  A  plukovník
byl spokojen.                                                                                        ppor. Zdeněk Tomaštík 



Gustáv  Šimončič si  pobyl  ve  vězení  jen týden.  Své propuštění  na  svobodu chtěl
oslavovat opět ve své pivnici »U Stopků«, odkud ho nedávno vyhodili, ale už druhý den
si  to  rozmyslel  a  raději  tam  nešel.  Obával  se,  aby  se  náhodou  nedostal  znovu  na
Špilberk – zemřel totiž první dělnický prezident Klement Gottwald!
   

Vojenská fakulta Vysoké školy železniční
   

O vzniku samostatné Vysoké školy železniční v Praze debatovali zástupci vysokých
škol na ministerstvu dopravy s ministrem dopravy Antonínem Pospíšilem už 23. dubna
1952. Taková vysoká škola existovala v Sovětském svazu a zřejmě proto, jak bylo v té
době zvykem, zástupci vysokých škol navrhovali,  že by podobná vysoká škola měla
existovat i v Československu. Jednání byl přítomen náměstek ministra dopravy generál-
major Josef Petr, velký kamarád Miroslava Douska. Tehdy se ještě neuvažovalo o samo-
statné vojenské fakultě, ale je pravděpodobné, že právě informace o plánovaném za-
ložení Vysoké školy železniční přivedla Miroslava Douska k nápadu, že by Železniční
fakulta VTA mohla být k této nové vysoké škole přičleněna.

V červenci 1952 byl vládě předložen společný návrh ministerstva školství a minis-
terstva dopravy, na jehož základě se vláda dne 29. července 1952 usnesla,  že dnem
1. října 1952 bude při Českém vysokém učení technickém v Praze zřízena fakulta želez-
ničního inženýrství, která se 1. října 1953 přemění na Vysokou školu železniční. Doby
jednoho roku mělo být využito pro organizační přípravu vysoké školy a k výběru učite-
lů. Tehdy se uvažovalo, že budou zřízeny jen čtyři fakulty – stavební, strojní, elektro-
technická a dopravně technická.

V prosinci 1952 byla ustavena odborná komise pro studium na Vysoké škole želez-
niční, která se poprvé sešla dne 2. ledna 1953. Jednání se zúčastnili také zástupci Minis-
terstva  národní  obrany a  Vojenské  technické  akademie  v Brně  (pravděpodobně  plu-
kovník Miroslav Dousek) a žádali, aby k nové Vysoké škole železniční byla přičleněna
Fakulta železniční VTA. Komise jejich žádosti vyhověla.

Stěhování do Prahy nezačalo pro nás zrovna moc slibně. Přivezli nás i s našimi věcmi
a nábytkem do Prahy-Motola, kde jsme měli být ubytováni v dřevěných barácích, které
byly postaveny ještě za války a moc se neli-
šily od těch, co už jsme znali z Kraví hory.
To  se  nám samozřejmě  vůbec  nelíbilo.  Už
jsme měli za sebou dva roky vojenské služ-
by, všichni jsme byli důstojníci, a tak jsme si
mysleli,  že  už  máme  nárok  na  lepší  uby-
tování, než jsou provizorní dřevěné ba-
ráky.  Vzbouřili  jsme  se   a  požádali  plu-
kovníka  Douska,  aby  sjednal  nápravu. A
plukovník  Dousek  zasáhl  opravdu  velmi
rychle. Zanedlouho  přijela  auta, my na ně
naložili skříně, postele, matrace, kufry a za
pár minut jsme už ujížděli na novou adresu
– Praha 1, Na Florenci 25.



Velká peněžní loupež
   

Pouhých pět let stačilo komunistům k tomu, aby hospodářství relativně dobře prospe-
rujícího Československa – které bylo ve srovnání s Německem po válce velmi málo zni-
čeno – přivedli na pokraj hospodářské krize. V té době ještě existoval přídělový lístkový
systém za levnější ceny a systém volného trhu za ceny několikanásobně vyšší. Mezi lid-
mi se začalo tenkrát proslýchat, že se připravuje měnová reforma. Jenže taková nejrůz-
nější  »proroctví« kolovala mezi lidmi stále. Bylo to  patrně proto, že z cenzurovaných
sdělovacích prostředků se člověk nic nedozvěděl, všechny noviny psaly stejné nic neří-
kající fráze. Mezi lidmi se také říkalo, že už to brzy »praskne«, že vypukne válka, takže
když jsem se doslechl, že má být měnová reforma, nevěnoval jsem tomu pozornost.

„Nevěřte tomu, soudruzi, to je buržoazní propaganda,“  říkal náš politruk Zezula.
„To jen třídní nepřítel chce podrýt důvěru v komunistickou stranu a oslabit naše úsilí
vybudovat socialismus. Soudruh prezident Zápotocký nás přece v rozhlasovém projevu
ujistil, že se žádná reforma nepřipravuje – a dělnický prezident by nám nelhal!“

No, moc přesvědčivě to neznělo, a protože koncem května rapidně mizelo z prodejen
veškeré zboží, nebylo už za peníze téměř co nakupovat.

Komunisté zatím horečně připravovali v zákulisí měnovou reformu. Vše bylo velmi
přísně utajeno, peníze se tiskly v Sovětském svazu. V sobotu dne 30. května 1953 byl
pracovní den. To už se o měnové reformě mezi lidmi mluvilo otevřeně. Obchody byly
pusté, regály zely prázdnotou – a protože jsme měli centrálně řízené hospodářství, bylo
z toho zřejmé, že zásobování obchodu bylo záměrně pozastaveno. Samozřejmě jsme v té
chvíli ještě nevěděli, že ráno v 9 hodin se sešel ústřední výbor komunistické strany, aby
provedení měnové reformy schválil.  Poté se ještě sešla vláda, aby návrh – jak jinak –
jednomyslně schválila.

Ministr financí soudruh Jaroslav Kabeš ve svém projevu vysvětlil důvody peněžní re-
formy: Poválečná měnová reforma v roce 1945  »nepostihla dost tvrdě inflační a spe-
kulantské  živly  z  doby  války  a  okupace...  nedosáhla žádoucího  finančního  a třídního
účinku... naše peněžní reforma je nástrojem třídního boje. Je technicky konstruována tak,
aby zbavila spekulantské a nepřátelské živly jejich hospodářské základny...«

Odpoledne se sešlo Národní shromáždění a měnovou reformu jednomyslně schválilo.
Předseda  vlády  Viliam Široký,  který  poslancům zdůvodňoval,  proč  je  nutné  schválit
provedení reformy řekl, že reforma »podává jasný důkaz o významných úspěších, kterých
jsme v rozvoji národního hospodářství na nových socialistických základech, za účinné po-
moci Sovětského Svazu, dosáhli...  Od nynějška kurs naší koruny bude pevně vázán se
sovětským rublem, který je nejpevnější měnou na světě, měnou země, vítězně kráčející
k vysokým metám komunismu...«

Přesně v 17.00 byly všechny obchody uzavřeny a premiér Viliam Široký vyhlásil ve-
řejnosti rozhodnutí o měnové reformě v rozhlasovém projevu. Podrobnosti jsme se do-
četli v nedělním Rudém právu 31. května: Od pondělí 1. června do čtvrtka 4. června bylo
možné vyměnit staré peníze ve zvláštních, k tomuto účelu zřízených střediskách. Dostavit
se tam mohl jen jeden zástupce domácnosti a za 300 starých korun dostal v hotovosti 60
nových korun (v poměru 1:5). Každá další koruna nad 300 korun byla už měněna v po-
měru 1:50, tedy za 5000 dostal člověk pouhou stokorunu.



Plzeňské povstání
   

V pondělí 1. června 1953 v deset hodin se na náměstí Republiky v Plzni soustředila
mnohatisícová  demonstrace.  Svědecké  výpovědi  hovoří  o  20  tisících  osobách.  Dav
skandoval „Chceme svobodné volby, chceme novou vládu! Chceme své peníze!“

Tehdejší předseda národního výboru Josef Meinzer chtěl z korby nákladního automo-
bilu k protestujícím promluvit. Jeho sterilní fráze však byly přerušeny pískotem a skan-
dováním. Odebral se tedy na radnici, kde pokračoval do mikrofonu městského rozhlasu.

Jedné skupině se podařilo ovládnout městský rozhlas a Plzní se nesly sokolské písně
a prohlášení typu: „Říkáme celému světu, že chceme být zase svobodní!“

Krátce byl na průčelí radnice vyvěšen portrét prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Ten byl
pak přemístěn na připravený americký džíp, za nímž se vydal průvod na tehdejší Dukel-
ské náměstí k soše T.  G.  Masaryka.

Druhá část demonstrujících se vydala k budově nenáviděného soudu. Tu se jim na
čas podařilo ovládnout. Došlo zde ke zničení množství spisového materiálu. Předseda
soudu použil proti demonstrujícím služební pistoli. Byly vystřeleny nejméně dvě rány.
Někteří z přítomných soudců, kteří měli na svědomí nejednu lidskou tragédii ve vykon-
struovaných politických procesech, byli inzultováni.

Kolem 14. hodiny se demonstranti soustředili u pomníku T. G. Masaryka. Zazněla
hymna a Masarykova oblíbená píseň „Teče voda, teče“. Hasičskému autu, které chtělo
dav rozptýlit proudy vody, byly přeřezány hadice. Na jižním předměstí Plzně se další
demonstranti srazili s jednotkou armády. Několik vojáků bylo odzbrojeno.

Odpoledne začala vlna odporu zvolna opadávat. Do středu města totiž postupovaly
po zuby ozbrojené  jednotky Pohraniční  stráže,  armádní  posily,  Lidové  milice  a  oz-
brojené složky StB. Teprve v podvečerních hodinách odpor ustal, došlo už jen k něko-
lika pouličním potyčkám. Udavači a tajní slavili pravé žně.

K plzeňskému povstání se váže i vandalské zničení pomníku T. G. Masaryka. Podle
oficiální komunistické verze jej strhl „rozhněvaný lid“. Skutečnost však byla taková, že
jej ve večerních hodinách rozbil speciální automobil vybavený destrukční koulí. O jeho
odstranění rozhodla dodatečně rada národního výboru na zasedání 2. června. Usnesení
musela antedatovat na 1. června, kdy bylo toto významné sochařské dílo z rozhodnutí
fanatických komunistů zničeno.

Pokus o povstání v Plzni skončil neúspěšně a přinesl mnohé represe. Údajný iniciátor
byl v neveřejném procesu odsouzen k trestu smrti  a popraven. Během potyček bylo
zraněno 32 milicionářů, 14 orgánů StB, 1 hasič a 1 komunista, který špicloval u brány
Škodovky. Odhad počtu zraněných demonstrantů se pohybuje kolem 200 lidí.



Povstání východních Němců
   

Západoberlínské  americké  rádio  informovalo  16.  června  ve  své  pravidelné  infor-
mační relaci o požadavcích (snížení norem, zvýšení přídělů na jídlo, politické a ekono-
mické svobody, spojení  NDR se Spolkovou republikou a odchod okupačních sovět-
ských jednotek), ale i o generální stávce a demonstraci plánované na 17. června.

V Berlíně, Lipsku, Drážďanech, Magdeburgu a dalších městech se 17. června zú-
častnilo živelných demonstrací asi 400 tisíc lidí. Došlo k útokům na budovy strany a taj-
né policie. Z Magdeburské brány byla stržena sovětská vlajka, která tam vlála od dobytí
Berlína.

Šéf sovětské tajné policie Lavrentij Berija se rozzuřil nad opovážlivostí Němců a pro
záchranu Ulbrichtova režimu nařídil vojenskému velitelství východního Berlína použití
tanků. Výsledkem bylo 40 mrtvých a přes 100 zraněných.

Odpoledne vyhlásil vojenský velitel východního Berlína stanné právo a ustanovení
mimořádných  soudů,  kde  obžaloba,  soud a  exekuce  proběhly  během jediné  hodiny.
Několik set (400 ?) lidí bylo popraveno oběšením nebo zastřelením. Stanné právo trvalo
až do 12. 07. 1953.

Sovětské tanky v ulicích Berlína



1954
Propuštění z armády

   

Třetí ročník se zvolna chýlil ke konci. Přednášky už skončily, my jsme se zvolna připravovali na
zkoušky a průběžně je skládali. Na začátku zkušebního období jsem si požádal o možnost vyko-
nat nějakou zkoušku později v dalším termínu. O to se muselo žádat na vojně služebním postu-
pem. Byla to zcela běžná formalita. Mé žádosti ale nebylo vyhověno. Dostal jsem oznámení, že
budu propuštěn z armády.

Přiznám se, že mě to rozhodnutí zaskočilo. Ne snad, že bych se cítil být dobrým vojákem, že
by mi železniční obor natolik přirostl k srdci, že bych bez něj nedokázal žít, a také moje studijní
výsledky byly spíše průměrné, ale přece jen – odejít rok před ukončením z tak úzce specia-
lizované vysoké školy, to bylo dost nepříjemné. 

Protože mi nikdo žádné rozumné vysvětlení nedal, tak jsem si myslel, že jsem si to zavinil
sám, svojí prostořekostí, nedbalostí a drobným porušováním vojenských řádů. Prostě mi to teď
všechno sečetli, řekl jsem si, a začal přemýšlet, co bude dál.

Bylo mi jasné, že tím jsem s železničním oborem skončil, a tak jsem se obrátil na civilní
Stavební fakultu ČVUT. S těmi zkouškami, které už jsem měl hotové, mě mohli přijmout znovu
do třetího ročníku, a to jsem ještě musel vykonat doplňovací zkoušky. 

Odevzdal jsem uniformu, předal zapůjčené věci, rozloučil se a oblékl se definitivně do civilu
(jako důstojníci jsme v civilu chodili jen mimo službu). Protože začaly prázdniny a já měl na
podzim skládat zkoušky, zašel jsem si ještě do Univerzitní knihovny, abych si vybral nějakou li-
teraturu ke studiu. A tehdy se mi přihodila následující příhoda.
   

Kybernetika podruhé
   

Když jsem si prohlížel katalogové lístky, zahlédl jsem čirou náhodou lístek s heslem
Kybernetika a pod ním odkaz pouze na jedinou knihu: Norbert Wiener, Cybernetics or
Control and Communication in the Animal and the Machine (Kybernetika neboli řízení
a sdělování v živém organismu a stroji).

Byl jsem překvapen. Pochopitelně jsem si vzpomněl na svou debatu s jistým profeso-
rem o buržoazní pavědě. Oficiálně patřila kybernetika stále ještě mezi zakázané obory,
ale tady už měli knihu jejího zakladatele, která vyšla v Paříži v roce 1948. Rázem jsem
zapomněl, kvůli čemu jsem přišel do knihovny a knihu jsem si vypůjčil do studovny.
Tam, vybaven slovníky, jsem se pokoušel pochopit, o čem ten obor pojednává, ale moc
jsem neuspěl. Moje znalost angličtiny se tehdy blížila nule. Prakticky jsem se jen trochu
prokousal úvodem. Přesto jsem se něco málo dozvěděl a moje malá kybernetická stopa
v mozku se o něco více prohloubila.

V září jsem se zapsal do třetího ročníku na Stavební fakultě ČVUT, dostal jsem index
a začal navštěvovat přednášky v Trojanově ulici. Zdálo se mi, že tentokrát už je všechno
v pořádku a že vysokou školu řádně dokončím, ale někdy v listopadu jsem dostal neče-
kanou pozvánku z vojenské fakulty na členskou schůzi Československého svazu mlá-
deže. Zpočátku jsem to trochu nechápal a ani jsem tam nechtěl jít, protože to vypadalo
na nějaké nedopatření – já už jsem byl studentem na jiné škole – ale pak jsem se rozho-
dl, že tam přece jen půjdu. Asi rozhodla zvědavost.



Negativní posudek od vojáků
   

Schůze byla v naší učebně a přítomna byla většina bývalých spolužáků. Za před-
sednickým stolem seděli Antonín Truxa, Mirek Navrátil a Vlastík Dujka. Chtěl jsem si
sednout dozadu, ale byl jsem vyzván, abych šel dopředu a že si snad ani nemusím sedat.
Schůze měla totiž na programu pouze jediný bod. Mělo se na ní rozhodnout o mém
dalším pokračování ve studiu na Stavební fakultě ČVUT.

Mirek Navrátil oznámil přítomným, že můj případ byl už projednán se  »složkami«
a že se všichni shodli na tom, že bych ve studiu na civilní fakultě neměl dále pokra-
čovat. Pak přečetl připravený text posudku, který měl být schválen a odeslán stavební
fakultě.  Stálo v něm, že jsem se během studia a vojenské přípravy projevoval  jako
člověk, který nemá jasný vztah k dělnické třídě, socialismu a Sovětskému svazu a že
z těchto důvodů se nedoporučuje, abych pokračoval ve studiu na vysoké škole. Potom
dal o posudku hlasovat.

Chvíli bylo ticho, a pak se začaly zvedat ruce. Postupně zvedli ruku všichni. Díval
jsem se do pléna na kamarády a snažil se některému z nich pohlédnout do očí, ale všich-
ni měli sklopený zrak, dívali se do země. Uvědomil jsem si, že je to ortel, který zpečetil
moji budoucnost. Dostal jsem strašný vztek a bez jediného slova jsem středem učebny
rychlým krokem odešel.

Tehdy jsem se opravdu na své kamarády zlobil. Měl jsem jim za zlé, že se mezi nimi
nenašel ani jediný, kdo by se přidal na mou stranu. Dnes už vím, že kdybych byl na
jejich místě, jednal bych úplně stejně. Ze strachu bych tu ruku zvedl také, tak jako jsem
ji zvedal dříve, když jsme schvalovali různé petice. Tehdy se vše schvalovalo  jedno-
myslně, každý nesouhlas byl považován za projev odporu proti  režimu. Těžko se to
dnes říká, ale je to pravda. Kdo je zvyklý žít ve svobodné společnosti, ten to nepochopí.

Co se odehrálo v následujících týdnech, bylo jen logickým pokračováním. Sledoval
jsem ve velké posluchárně v Trojanově ulici nějakou přednášku, když za mnou přišel
vedoucí  kádrového oddělení  a  požádal  mě,  abych s ním šel  do kanceláře.  Nebyl  to
žádný  »dělnický kádr«, byl oblečen v elegantním obleku, měl bílou košili s kravatou,
jednal se mnou zdvořile. Zdálo se mi dokonce, že mu to nebylo moc příjemné a hledal
jen vhodná slova, jak mi tu zprávu sdělit.

„Víte, ten váš zápis na fakultu byl jenom podmínečný,“ začal opatrně.  „Teprve teď
mi došly další doklady.“

„Došel vám posudek od vojáků,“ pomohl jsem mu.
„Ano... a není moc příznivý. Víte, pro studium na vysoké škole nestačí jen dobrý

prospěch, posuzují se i politické postoje...“ pokračoval.
„Vypadám snad jako třídní nepřítel?“ pohlédl jsem na něj.
„Vy si jen potřebujete některé věci vyjasnit...“
„A proto mě vyhodíte ze školy!“ skočil jsem mu do řeči.
„Budete mi muset vrátit index a studium vám ukončíme...“



Tak jsem byl během krátké doby vyhozen z vysoké školy už podruhé. Ocitl jsem se
na ulici, tentokrát s mizerným posudkem, bez kvalifikace, bez peněz. Ale měl jsem pře-
ce jen jednu obrovskou výhodu – bylo mi dvacet dva roků a nechtěl jsem se jen tak
vzdát. Když jsem přišel domů, usedl jsem za stůl a začal přemýšlet, co bude dál. 

Teprve teď jsem si uvědomoval, že jsem úplně »na dně«, že mě čeká manuální práce
a jen obtížná, nejistá cesta nahoru. Vlastní byt jsem v Praze neměl, bydlel jsem v gar-
sonce, kterou mi zapůjčil kamarád  na pár měsíců, než se vrátí z vojny.

Na stole ležela moje zamilovaná knížka Básně noci od Vítězslava Nezvala. Oblíbil
jsem si ji už na gymnáziu a znal z ní celé pasáže zpaměti. Rozevřel jsem ji a pročítal
mně důvěrně známé verše z Edisona:
   

Naše životy jsou bludné jako kruh Tisíc vynálezců udělalo krach
Jednou kráčel po New Yorku dobrodruh hvězdy nevyšinuly se z věčných drah
bylo odpoledne s vlahým sluncem v máji pohleďte jak tisíc lidí klidně žije
chodec zastavil se mlčky na Brodwayi ne to není práce ani energie
před palácem West-Union Telegraf je to dobrodružství jako na moři
kde hučelo to jak rozvodné desce uzamykati se v laboratoři
byl to kamelot a velký vynálezce pohleďte jak tisíc lidí klidně žije

ne to není práce to je alchymie
      

Svět si hraje s vaším ušním bubínkem
stáváte se elektrickým pramínkem
fonomotory a mechaničtí ptáci
vzlétají až k hvězdám odkud se k nám vrací
jako k ptáčníkovi z rohu předměstí
hlásajíce vaši slávu z návěští
spáváte pět hodin denně vám to stačí
v tom se podobáte hazardnímu hráči…

   

Vzhlédl jsem a můj zrak bezděčně spočinul na prázdné láhvi od červeného vína znač-
ky Cabernet. 
     

„Cabernet – Cybernet... Cabernet – Cybernet...“ opakoval jsem si několikrát potichu
–  a v té chvíli jsem se rozhodl. „Ano, už vím, co budu jednou dělat, už to vím. Budu bá-
dat, budu zkoumat, tak jak to dělal Edison a budu se zabývat kybernetikou!“

Že to byla ode mne v této situaci trochu drzost? Byla. Ale kupodivu už v roce 1960
jsem stál poprvé tváři v tvář  »živému« americkému počítači LGP-30 na Matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Bylo to na noční směně, ve dne sloužil počítač
škole. Stál jsem tam sám uprostřed noci a snažil se na něj převést svůj matematický
model – a vzpomněl jsem si opět na Nezvalovy Básně noci: 
     

 Naše životy jsou bludné jako kruh…



1955
Maminku postihla mozková příhoda 

 

Špatně na tom byli i moji rodiče. Stále ještě bydleli v Moravských Budějovicích, v bytě, který
jim sice dříve patřil, ale protože byt byl součástí znárodněného pivovaru, jehož větší část jim
dříve jako akcionářům také patřila, tak teď už jim tam nepatřilo vůbec nic, vše patřilo jen státu.
Toho státu, který se v roce 1945 v dekretu o znárodnění slavnostně zavázal, že za újmu způso-
benou vlastníkům znárodněním bude poskytnuta náhrada a vydal jim státní dluhopisy. Ty ale
komunisté při  měnové reformě v roce 1953 zrušili,  čímž jenom potvrdili,  co se mezi  lidmi
říkalo, že nešlo o peněžní reformu, ale o loupež.

Prožité události se citelně podepsaly na zdraví mých rodičů. Celý život
tatínek usiloval, aby měli klidné a spokojené stáří, a mamince platil na
důchod. Nakonec přišli úplně o všechno. Nejdříve se dostavily  deprese
u tatínka, ale ten se z toho brzy dostal. Maminku postihla mozková přího-
da a ochrnula na polovinu těla. Musela se znovu učit mluvit, psát, chodit. 
Trvalo to pár let, ale nakonec to zvládla.

   

Předvolání na pracovní úřad
   

Přišlo mi předvolání na pracovní úřad. Zákonem byla stanovena pracovní povinnost
a o propuštění ze školy nebo zaměstnání byl úřad ihned informován. Tam měli pro mě je-
dinou práci – dělník na stavbě elektrárny v Neratovicích. Odmítl jsem. Řekl jsem jim, že
si najdu jiné přiměřenější zaměstnání sám. Naivně jsem si myslel, že mě politický posu-
dek na novém místě nedostihne. Potřeboval jsem ale peníze, a tak jsem ve volném čase
chodil vykládat vagóny na žižkovské nákladové nádraží. Tam se na nic neptali, zaplatili za
hotovou práci přímo na místě. Dělníci z nákladového nádraží mi poradili, abych se o práci
ucházel raději mimo Prahu. Pak jsem objevil v novinách inzerát: Keramos, závod Staveb-
na v Uhříněvsi hledá stavební techniky. Uhříněves nebyla tehdy ještě součástí hlavního
města, ale v Praze na Malém náměstí měla náborovou kancelář. Zkusil jsem to a oni mě
přijali.

Nastoupil jsem do oddělení přípravy staveb jako technik s hrubým měsíčním platem
960 korun. Analyzoval jsem nové projekty budov, které měly být v krátké době zahájeny.
Podle výkresů a rozpočtů jsem vypočítával množství stavebního materiálu a pracovních
hodin pro jednotlivé profese a sestavoval harmonogram výstavby. Nebyla to obtížná práce,
ale já ji dělal jen pár měsíců. Pak si mě zavolal šéf – stavitel Rypka. Stavitel Rypka byl už
starší prošedivělý pán, nosil elegantní, dobře padnoucí oblek, na bílé košili nápadně vy-
nikal  velký  barevný  motýlek.  Zřejmě  patřil  do  staré  gardy  předválečných  komunistů,
a nyní, pár let před důchodem, z toho vytěžil funkci vedoucího odboru a k tomu mladou se-
kretářku.

Když jsem vstoupil do jeho kanceláře, pokynul mi rukou, abych se posadil. Chvíli se
přehraboval v papírech, pak vzhlédl a několik vteřin ještě váhal, jako by hledal vhodná
slova. Dozvěděl jsem se, že závod zahajuje nové stavby a všude je nedostatek pracovních
sil. Aha, tak té stavbě přece jen neuniknu, pomyslel jsem si v duchu, zřejmě už došel posu-
dek. Díval jsem se mu do očí, poslouchal, ale jeho slova jsem moc nevnímal. Pochopil
jsem, že už je o mně rozhodnuto. 



Stavba v Jičínské ulici
   

Nastoupil jsem  na stavbu do-
mu čp.  613 v Jičínské ulici  na
Žižkově.  Stavba  vyrůstala  ze
země v místě,  kde před válkou
stál  několikapatrový  činžovní
dům.  Dům  byl  zničen  při  tra-
gickém leteckém náletu Ameri-
čanů  na Prahu 14. února 1945.
Teď, deset let po válce, se stav-
ba pozvolna nořila ze země, děl-
níci přiváželi od míchačky v ko-
lečkách betonovou směs a nalé-
vali  ji  do bednění  nosných zdí
vyplněných armaturou. Betono-
vali protiletadlový kryt v suteré-
nu.

Stavbyvedoucí Ing. Otakar Jelínek vystudoval strojní inženýrství, ale ve stavitelství
se vyznal dokonale. Měl bohaté zkušenosti se stavbami všeho druhu, protože ještě před
válkou pracoval jako znalec a odhadce stavebních škod. Patřila mu honosná vila v Praze
Podolí. Občas přijížděl do práce nablýskaným autem, což nebylo v té době příliš obvyk-
lé. Měl sympatickou, mladě vypadající, atraktivní ženu, příjemného zjevu, noblesního
vystupování  a  syna  Otíka.  Na  stavbě  zaměstnával  svého  tchána,  pana  Turku,  jako
skladníka. Inženýr Jelínek měl přirozenou autoritu a charisma – rychle si získával důvě-
ru i respekt.

  Vila Otakara Jelínka v Praze Podolí Pod Klaudiánkou 261/33



Na stavbě v Jičínské ulici mě přivítala zajímavá sestava. Bývalý redaktor Českoslo-
venského rozhlasu Zdeněk Mančal, který v květnu 1945 jako první ohlásil do éteru praž-
ské povstání a volal o pomoc při boji o pražský rozhlas, tady pracoval jako betonář.
Bývalý  československý diplomat,  šedovlasý,  usměvavý starý  pán,  Alexej  Steigerhof,
nyní přidavač, jezdil s kolečkem a vozil maltu a cihly zedníkům. Pan Nesměrák, bývalý
živnostník, majetek mu komunisté zabavili, tady pracoval jako pomocný dělník. Pater
Jeřábek, kněz, kterému nebylo dovoleno vykonávat duchovní službu, zde pracoval jako
dělník. Mladý inženýr Hanzlík, bývalý pracovník zahraničního obchodu, byl obviněn ze
spolupráce s cizím státním příslušníkem a uvězněn. Když se vrátil z vězení, nedostal se
do bytu. Manželka si našla jiného partnera, vyměnila u dveří zámek a domů ho nepusti-
la. Zůstal na ulici bez jakýchkoliv prostředků. Bydlel na stavbě v dřevěném provizorním
baráku, pracoval jako dělník. Josef Šnejdar, řeholník, jezuita, musel na vojnu k pétépá-
kům a po vojně si našel místo na stavbě jako úkolář. 

Nečekal  jsem,  že  se  na  stavbě  setkám  s  bývalým redaktorem Českého  rozhlasu
Zdeňkem Mančalem. Byl to ten muž, který ranním hlášením „Je právě sechs hodin“ od-
startoval pražské květnové povstání, hlasatel, jehož vzrušené volání jsem napjatě sle-
doval před deseti lety v ranních hodinách 5. května 1945 v Moravských Budějovicích
jako třináctiletý chlapec. Teď jsem ho poznal osobně.

Po komunistickém převratu byl Zdeněk Mančal z rozhlasu vyhozen a později, jako
bývalý národní  socialista,  se dostal  před soud.  Bylo to pravděpodobně v souvislosti
s procesem s Miladou Horákovou, kdy bylo souzeno asi 7000 bývalých členů národně
socialistické strany. Říkalo se, že mu komunisté nemohli zapomenout hlášení z 9. květ-
na, kdy přivítal Rudou armádu v  »osvobozené Praze«. To nezapadalo do scénáře, že
Prahu osvobodila Rudá armáda.

                            Redaktor Zdeněk Mančal

Josef Šnejdar vystudoval gymnázium na Velehradě. V šestnácti nastoupil do noviciá-
tu jezuitů Tovaryšstva Ježíšova. Měl studovat na pařížské Sorbonně, ale v roce 1950 byl
deportován do internačního kláštera v Bohosudově. Sešel jsem se s ním v roce 1960 na
Stavební fakultě ČVUT. V té době došlo k mírnému politickému uvolnění, a tak tu stu-
dovalo mnoho lidí, jimž bylo studium znemožněno z politických důvodů. 

Šnejdar nezapřel své organizační a podnikatelské schopnosti, stal se hlavním stav-
byvedoucím na několika významných pražských stavbách. Stavěl např. Zemědělskou
univerzitu v Suchdole, Kongresový palác, rekonstruoval Národní divadlo (ke stému vý-
ročí od jeho otevření) a postavil Novou scénu Národního divadla.



1956
Květa

   

Jako asistent stavbyvedoucího jsem jezdil  i  na jiné stavby, které on měl na starosti,
abych tam pomáhal řešit vzniklé technické problémy. A tak jsem se jednou na jisté stav-
bě stal svědkem následující události.

Byla polední přestávka. Dělníci seděli na lavicích u společného stolu, pojídali a dis-
kutovali. Pojednou se dva diskutující dostali do sporu. Jeden z nich byl útočnější a své-
ho protivníka začal vulgárně urážet. Ten, aby se vyhnul konfliktu, vstal a chystal se ode-
jít. Učinil ale jen několik kroků, když jeho rozzlobený soupeř vyskočil a chystal se ho
zezadu napadnout. V tu chvíli se na scéně objevil muž, který útočníka uchopil, zvedl do
výšky, posadil ho zpět na lavici a procedil mezi zuby: „Seď, nebo dostaneš ještě přes
držku. Víš dobře za co.“

Kupodivu útočník se uklidnil a osazenstvo brilantní zákrok muže, který ho zpacifi-
koval, ocenilo. Říkali mu Poldo, tak jsem si myslel, že se jmenuje Leopold. Teprve poz-
ději jsem se dozvěděl, že je to bývalý policista Josef Kopeček, otec dívky, kterou jsem
měl zanedlouho také poznat.

Setkání s Květou Kopečkovou bylo neméně kuriózní, než setkání s jejím otcem. Jez-
dil jsem na jednu mimopražskou stavbu a občas jsem předkládal účtárně vyúčtování
cestovních výloh. Tam jsem poznal tu dívku. Chvíli si prohlížela mé vyúčtování, pak mi
ho vrátila a z poza svých brýlí mě přísně pokárala: „Pane Krejčiříku, v tom vyúčtování
máte chyby. Prostudujte si vyhlášku a opravte to. Na shledanou“.



Tak nějak začínal můj vztah s Květou. Nebyla  to určitě láska na prvý pohled. Připa-
dala  mi  zajímavá,  vzdělaná,  inteligentní  a  pracovitá.  A její  otec  byl  vzácně  férový
člověk. Navzdory všem příkořím,  které  mu režim způsobil, zůstával nezdolným opti-
mistou. Nikdy nepřestal věřit, že to »praskne«, že komunistický režim padne a všichni
se dožijeme svobody. Bohužel on sám se svobody nedožil. Zemřel deset let před jeho
zhroucením.

Pravděpodobně to byl jeden můj příbuzný, který nepřímo způsobil, že se Květa do
mě bláznivě zamilovala – můj švagr Viktor Kočí, manžel sestřenice Zdeny. Viktor byl
sólistou Národního divadla a jeho sametový tenor vyvolával emoce. V padesátých a še-
desátých letech se stal miláčkem žen. Čekaly na něj před divadlem, žadonily o podpis,
čekaly před bytem, telefonovaly. Navzdory obrovské popularitě Viktor zůstával skrom-
ný a jeho obliba stále rostla. Díky jemu jsem si asi operu oblíbil. Mohl jsem ji sledovat
z lóže rezervované v divadle pro herce. Stačilo mu jen zavolat.

Květa měla vážnou hudbu a operu také moc ráda a měla v tomto směru mnohem širší
vědomosti než já, což mi dávala občas najevo, ale láska není věc vědomostí, ale pocitů,
takže když jsem ji jednou pozval na operu, nemohla odmítnout. 

Byla zvyklá sedávat někde vzadu na galerii, nebo sledovala představení mezi diváky
na státní – a já ji teď přivedl do lóže. Seděli jsme tam sami, nad hledištěm s diváky,
v těsné blízkosti jeviště. Byl to pro ní zcela nevšední zážitek. A co teprve když se na
scéně objevil Viktor a zazněl jeho sametový hlas. Nadšené publikum aplaudovalo.

Dnes  už  si  nevzpomínám,  na  čem
jsme  to  tenkrát  byli,  ani  nevím,  zda
Viktor zpíval Lenského z opery Evžen
Oněgin,  nebo  Pinkertona  z  Madam
Butterfly,  ale  jedno  vím zcela  určitě.
Květa byla v sedmém nebi.



Poznaňské povstání
  

V červnu 1956 se v Poznani konal tradiční, hojně navštěvovaný, mezinárodní strojí-
renský veletrh. V tamní Leninově lokomotivce došlo ráno 28. června ke sporu o platech,
který přerostl ve stávku. To byl popud k mohutné dělnické demonstraci. V dopoledních
hodinách se před sídlem městského národního výboru shromáždilo 100 000 demon-
strantů, kteří se domáhali úpravy pracovních norem, snížení cen, zvýšení platů, ukon-
čení  kolektivizace  a  požadovali  občanské  svobody.  Poté  se  jich  větší  část  vydala
městem k věznici,  kterou obsadila,  osvobodila 253 vězňů a začala ničit  její  zařízení
a pálit dokumenty.

Dělníci sehnali pouze 188 lehkých palných zbraní, z toho jeden lehký kulomet. Po-
vstání bylo před zraky udivených zahraničních návštěvníků veletrhu potlačeno během
noci a příštího dne. Během akce přišlo o život 57 až 78 civilistů a 6 příslušníků bez-
pečnostních sil. Mezi první obětí byl vojín, který byl na místě popraven za neuposlech-
nutí rozkazu střílet do demonstrantů. Počet zraněných na obou stranách byl šest set.



Krvavé potlačení maďarské revoluce
   

Dne 23. října se v Budapešti konala demonstrace studentů na podporu změn, k nímž
docházelo v Polsku. Studenti se pokoušeli dostat do rozhlasu, ale byli zatčení tajnou po-
licií. Na požadavek, aby byli propuštěni, policie odpověděla střelbou. Manifestace pře-
rostla ve spontánní výbuch odporu obyvatelstva proti komunistickému režimu. Předseda
vládnoucí komunistické strany Ernő Gerő požádal v noci Sovětský svaz o vojenský zá-
sah. Sovětská vojska vstoupila do Budapešti 24. října 1956 od druhé hodiny ranní.

Následující  den  došlo
v Budapešti  před  budovou
parlamentu k obrovské de-
monstraci, do níž začali pří-
slušníci tajné policie ukrytí
na střechách střílet.

Rozhořčený  dav  začal
tajné  policisty  chytat,  mu-
čit, lynčovat a věšet na lu-
cerny.

Jednotky maďarské lido-
vé  armády  přecházely  po-
supně na stranu povstalců.

Komunistický  režim  se
začal hroutit.
   

Demonstrace před parlamentem    

Mrtvých bylo asi 200, zraněných ještě více.
Emoce mezi lidmi se vyhrotily.

            Oběť střelby do davu                                   Lynčovaný příslušník tajné policie
     



Sovětské vedení nejdříve stáhlo jednotky z Budapešti, ale 31. října rozhodlo o potla-
čení povstání všemi prostředky. Imre Nagy vyhlásil  1. listopadu 1956 neutralitu a ozná-
mil vystoupení Maďarska z vojenského paktu Varšavská smlouva, ale sovětské invazi
nezabránil. Pod velením maršála Koněva začala  4. listopadu obrovská sovětská ofenzi-
va proti maďarskému hlavnímu městu. Pro jeho dobytí byly nasazeny nejen tanky, ale
i stíhačky. V nerovném boji bylo zabito přes 5,5 tisíce Maďarů, dalších více než 16 tisíc
bylo zraněno. Dne  7. listopadu ovládla sovětská vojska Budapešť a instalovala v ní pro-
moskevskou dělnickou-rolnickou vládu v čele s Jánosem Kadárem. 
    

  

   



Potlačení maďarské revoluce vedlo k obrovské emigrační vlně, při níž odešlo na Zá-
pad 200 až 300 tisíc Maďarů. Do ledna 1957 pak potlačila promoskevská Kádárova vlá-
da poslední zbytky svobody a začaly čistky. Byly zavedeny mimořádné soudy, které vy-
nesly 22 tisíc trestů odnětí svobody, a 229 rozsudků smrti. Ve skutečnosti však bylo po-
praveno více než 350 osob, včetně premiéra Imreho Nagyho, popraveného spolu s po-
radcem Miklósem Gimesem a ministrem obrany Pálem Maléterem 16. června 1958. Asi
13 tisíc lidí bylo posláno do internačních táborů.
   

Snímek z roku 1961, na kterém je János Kádár (vpravo) spolu s tehdejším českoslo-
venským prezidentem Antonínem Novotným. Kádár byl generálním tajemníkem ma-
ďarské komunistické strany až do roku 1988. Zemřel v den, kdy byl rehabilitován po-
pravený Imre Nagy.



1957
Malý podkrovní byteček

   

Největším problémem padesátých let byla dlouho přetrvávající bytová krize. Jediné, co
se dalo v Praze sehnat, byl podnájem, protože úřady sledovaly, zda lidé nebydlí v příliš
velkých bytech, a pokud to zjistily, tak jim do bytu přidělili dekretem podnájemníka.
A tak ti, co měli velké byty, si raději sehnali někoho sami.

V době, kdy jsem poznal Květu, jsem bydlel v podnájmu v malé podkrovní místnosti
velikosti 4 x 4 metrů, kterou jsem si sám upravil pro bydlení. Moc nábytku se mi tam
nevešlo. Postel, křeslo, stolek, židle a malá skříňka, topilo se elektrickým radiátorem.
Vodovod a WC byly na chodbě, tam jsem měl i skříň, která se do místnosti nevešla.
Malé střešní okénko a šikmá střecha dokreslovaly kulisu mého tehdejšího bydlení.

   

                                             Podkrovní místnost dnes už neexistujícího domu v Hanusově ulici.
   

   Jednu výhodu to podkroví ale mělo. Bylo v posledním patře a já tam bydlel sám.
Byli  jsme  si  s  Květou  samozřejmě  vědomi,  že  naše  bytová  situace  v  Praze  je

dlouhodobě neúnosná. Existovala ale ještě jedna možnost, jak získat legálně byt. Pokud
bychom našli někoho, kdo byt nepotřebuje a zaplatili mu odstupné. Jistěže získat kvalit-
ní byt touto cestou bylo nereálné, ale co suterénní byty? Tak jsme to zkusili. 

Obcházeli jsme domy a nahlíželi okny dovnitř. Když jsme narazili na prázdný nebo
poloprázdný suterénní byt, vhodili jsme do schránky lístek. Takto se nám po čase ozval
muž, který nám sdělil, kdy bude doma a kdy ho můžeme v této záležitosti navštívit.
   

Naletěli jsme podvodníkovi
   

Jednalo se o jednopokojový byt v suterénu s úzkým okénkem na úrovni chodníku.
Ten muž nám řekl, že už byt nebude potřebovat, protože odjíždí na delší dobu na Slo-
vensko. Slíbil, že až se vrátí, všechno zařídí na úřadech, aby byl byt na nás přepsán. Na
příští schůzce jsme mu zaplatili nájemné na rok dopředu a on nám předal klíče.

Zdálo se, že jsme měli štěstí. Koupili jsme nábytek, vybavení bytu, nastěhovali se –
a vstoupili do manželství.

http://milan.i-line.cz/kveta/01Kveta.pdf


 

 

Novomanželé Krejčiříkovi
Jana Kopečková, švagrová
Radek Kopeček, bratranec

   

Toho muže, co nám »pronajal« byt, jsme už nikdy neuviděli. Byl to podvodník.
Skutečný majitel bytu byl ve vězení. Za několik měsíců se vrátil domů. Dostali jsme
se do svízelné situace. Museli jsme se vystěhovat, nábytek někde uskladnit a hledat jiné
řešení bydlení. Hrozila nám exekuce. 

                                    Průčelí domu. Šipka ukazuje okénko do bytu.



 

 
  

Výměrem bytového odboru rady obvodního národního výboru v Praze 10 ze dne 28.9.1957 zn.
24-517-57 bylo Vám nařízeno vykliditi byt v Praze 10, čp. 517, ulice Na Primasce čp. 19 s tím,
že bude provedeno vyklizení bytu cestou exekuční, nevyklidíte-li byt dobrovolně. Poněvadž jste
nařízení k vyklizení nevyhověl, bude proveden dne 30.ledna 1958 v 8.00 hod. dopoledne výkon
exekuce a shora uvedený byt bude vyklizen na Váš náklad a nebezpečí.

                      Dům, kde bydleli rodičů Květy. Dnes tam bydlí moje dcera Hana.

Než se nám to podařilo všechno vyřešit, poskytli nám dočasné přístřeší rodiče Květy.
Nebylo to ale pro ně vůbec jednoduché. Měli jednopokojový byt v Nuslích a po určitou
dobu nás tam bydlelo šest. Padesátiletý  Josef  Kopeček s manželkou, dcera Anežka spa-
la v kuchyni, osmiletá švagrová Jana nám uvolnila lůžko a lehla si ke svým rodičům.



Rodiče dostali výpověď z bytu v pivovaře 
   

Aby  toho nebylo dost, ro-
diče v Moravských Budě-
jovicích dostali z bytu vý-
pověď. Oba  byli už v dů-
chodovém věku a hrozilo
jim také vystěhování.

Na zahradě v pivovaře.
Léto 1957.
12 let po válce.

Tatínek tehdy pracoval 
v pivovaře ve Znojmě.

Nabídl jsem rodičům svůj uvolněný podkrovní byteček a oni to s povděkem přijali.
Svůj nábytek si uskladnili v pivovaře a přestěhovali se do Prahy.
   

Dochovaly se filmové záběry 
na omimilimetrovém formátu                                         



1958
Experimentální projektový ateliér

   

Byl jsem zaměstnán v Průmstavu, kam závod Stavebna z Uhříněvsi mezi tím přešel de-
limitací. Každoročně jsem na začátku roku žádal ředitele Bursíka o souhlas ke studiu na
vysoké škole, každoročně byla má žádost zamítána. Když se mi to stalo potřetí, rozhodl
jsem se, že dám výpověď a pokusím se nalézt si jiné zaměstnání. Už jsem nebyl na dně,
jako tomu bylo před několika lety, byl jsem stavbyvedoucí, měl jsem praktické zku-
šenosti s realizací staveb a s tím už se dalo něco dělat. A také se zdálo, že i politická
situace se začala mírně zlepšovat. Blížila se šedesátá léta.

Jak tomu někdy v životě bývá, pomohla mi šťastná náhoda. Od Otakara Jelínka, který
před  nedávnem odešel  do technické  skupiny Státního  ústavu pro projektování,  jsem
dostal tip. Zřídili tam experimentální projektový ateliér, kde se měly zkoumat a projek-
tovat nové formy výstavby. Teď tam hledali někoho, kdo by jim odhadoval ceny projek-
tovaných staveb. Vycítil jsem, že to by to mohla být moje šance a nezaváhal jsem.

Za několik měsíců jsem už seděl v experimentálním ateliéru ředitele státního ústavu
architekta  Karla  Stráníka,  na Václavském náměstí.  Ateliér  sídlil  přímo pod střechou
domu č. 43, v jehož pasáži byla tehdy proslulá Vaňhova rybárna. 

   

Byla to radikální změna v mém životě a já měl teď ideální pracovní podmínky –
volnou pracovní dobu, své klíče od ateliéru, mohl jsem tam přijít a pracovat, kdykoliv
jsem na to měl chuť, třeba i v noci nebo o víkendu. To mně maximálně vyhovovalo.

Usedl  jsem do kanceláře  s  architektkou  Věrou Foltýnovou.  Bylo  to  jediné  volné
místo. S Věrou totiž nechtěl nikdo sedět, protože kouřila. Mně to nevadilo. V té době
jsem kouřil  také.  Vedle v sousední  kanceláři  napravo seděli  architekti  Jiří  Lasovský
a Jan Moučka, nalevo architekt Szarkady a technik Pavel Štíbr. Poslední místnosti vévo-
dila sekretářka a písařka paní Klenová.



Byl jsem obklopen architekty a setkával jsem se s malíři a sochaři. To prostředí a ta
zvláštní atmosféra mě ovlivňovaly. Trochu jsem se stylizoval do jejich role a připadal si
jako »umělec«. I když ta idylka trvala jen tři roky, protože státní projektový ústav byl
v rámci  reorganizace zrušen a  my jsme přešli  delimitací  do Pražského projektového
ústavu, základ mé budoucí kariéry byl položen. Dostal jsem souhlas ke studiu na vysoké
škole a později nabídku, abych pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury.
   

Sochař Jindřich Wielgus
   

Věru často navštěvoval sochař Jindřich Wielgus. Měl takové zvláštní charisma. Když
jsem ho osobně poznal, bylo mu čtyřicet sedm roků, mně dvacet pět. Tělesná vada způ-
sobovala, že při chůzi levou nohu neohýbal, ale to mu vůbec neubíralo na zajímavosti.
Spíše naopak. Z trochou nadsázky bych řekl, že mi z odstupem let připomínal známou
postavu Joffreye de Peyrac z romantických francouzských filmů o Angelice natočených
v šedesátých letech. Jindřich Wielgus miloval život, víno, svou práci a svou ženu – uči-
telku Fanynku.

Přestože byl mezi námi věkový rozdíl dvacet dva let, moc
si  přál, abychom  si  tykali. Říkal o mně, že mám zajímavej
ksicht, že  si  ho  musí někdy udělat do hlíny. Jednou se o to
skutečně pokoušel, když jsme se náhodně potkali na Václav-
ském náměstí a on mě pozval do svého ateliéru, ale nakonec
jsme skončili u láhve červeného vína. 

Věra v ateliéru nějakou dobu chovala křečka Ferdu. Ferda
tam měl naprostou svobodu. Měl sice svůj útulek v upravené
krabici,  kam  měl chodit spát, ale většinou běhal zcela volně
po  podlaze. Občas  ho  někdo našel  na  stole, ve skříni nebo
v pootevřeném šuplíku.

Jednou pozdě odpoledne přišel Jindra v trochu podroušeném stavu. Otevřela se láhev
vína a on začal Věru seznamovat s nějakým svým novým sochařském nápadem. Seděli,
popíjeli a debatovali, když temperamentní Wielgus uprostřed debaty najednou zmlknul,
zbledl a upřeně zíral na stěnu před sebe.

„Ty, Věro, je to se mnou blbý, asi moc chlastám. Já ti
mám nějaký halucinace nebo co, nejspíš to bude delirium
tremens, úplně mě to vyděsilo.“

„Co blázníš, jaký delirium, vždyť seš úplně normální
Viděl jsi snad bílý myšky?“ 

„No  jo, viděl, ale nebyly bílý, byly hnědý, a nebyly to
myšky, ale myš, jedna velká hnědá myš, takhle tu rychle
přeběhla podél stěny,“ a gestem naznačil, kudy běžela.

Věra Foltýnová se rozesmála. 
„To byl můj Ferda – křeček. Nemáš žádný halucinace.

Viděl jsi živýho křečka.“
Jindřich Wielgus si očividně oddechl a s chutí dopil

 sklenku vína.



Architektka Věra Foltýnová
   

Věra Foltýnová měla na levém před-
loktí  vytetováno  modré  číslo  42808
(pamatuji si to proto, že jsem se naro-
dil 4. února). Od 23. května 1943 byla
vězněna  v  koncentračním táboře Os-
větim – Auschwitz – Birkenau.  Byla 
svědkem  transportu, kterým  přivezli 
do tábora jejího otce. Zahlédla ho ná-
hodou  u  kolejiště  na  vzdálenost  asi
dvaceti  metrů  a  snažila  se  na  sebe

upoutat pozornost, aby se jí povšiml. Otec byl zřetelně nemocný a velmi zesláblý. Když
ji  po chvíli  přece jen spatřil  a  poznal,  rozplakal  se.  Několik minut  na sebe koukali
a pokoušeli se dorozumět gesty. Pak to spatřil dozorce. Přiběhl a otce úderem do hlavy
srazil na zem. 

Oba rodiče a bratr skončili v plynových komorách, její manžel zahynul při leteckém
útoku  na raketovou továrnu v Nordhausen.
 

    

MyHeritage
   

V létě roku 1979 Věra Foltýnová umírá ve věku 70 let. Na poslední rozloučení ve
velkém sále strašnického krematoria nás přišlo hodně. Nechyběl ani můj někdejší šéf –
Otakar Jelínek. Dozvěděl jsem se, že jeho syn Otík emigroval v roce 1968 do USA, kde
prodává automobily.

http://milan.i-line.cz/knihy/veraFoltynova-graf.pdf


1959
Kybernetika potřetí

   

Konec roku 1958 zastihl náš ateliér ve znamení závěrečného náporu na termínované za-
kázky. Bylo celkem běžné, že jsme zde sedávali dlouho večera. Díky výhodné poloze na
Václavském náměstí  jsme se vraceli do práce ještě po večeři  někde v restauraci.  Se
samozřejmou úlevou jsme přivítali  přehoupnutí  nového roku, signalizujícího i  určité
pracovní uvolnění.

Jednou odpoledne jsem byl s Honzou Moučkou odevzdávat projekt u investora. Pod
dojmem splněného úkolu jsme měli oba dobrou náladu a živě jsme diskutovali o obtí-
žích projektanta ve složitém soukolí investiční výstavby. Postupně jsme se dostali až
k metodám práce.

„Mně nejvíc vadí,“ říkal Moučka, „že nejsem s to obhájit vlastní projekt proti autori-
tám. Stačí, když někdo prohlásí, že moje řešení není dobré a on že by to udělal jinak,
a já nemám po ruce žádný způsob, jak bych prokázal, že moje řešení je přinejmenším
stejně dobré.“

Shodli jsme se na tom, že hlavní problém spočívá v nedokonalých nástrojích, které
architekt ve své práci používá a které mu poskytují jen malé možnosti objektivního roz-
hodování.

„Snad to jednou vyřeší za nás ta kybernetika,“ prohodil Moučka s úsměvem.
Ta poslední slova mě elektrizovala. Slovo kybernetika vyvolalo znovu myšlenky, kte-

ré mi napadaly před časem při čtení Wienerovy knihy. Přestal jsem vnímat rozhovor
a začal jsem si v paměti  oživovat vše,  co jsem si ze svých úvah zapamatoval.  Sku-
tečnost, že někdo jiný spojil kybernetiku – byť bezděčně – s architekturou, mě provo-
kovala. Snad přece ty myšlenky nebyly tak hloupé, třeba by se opravdu našlo nějaké vý-
chodisko. Neměl bych se tím přece jen zabývat hlouběji – prostudovat více literatury,
diskutovat? 

Proud myšlenek přerušilo až Moučkovo: „Tak ahoj, jede mi tramvaj.“
„Počkej, Honzo, neměli bychom to zkusit?,“ zarazil jsem ho v odchodu.
„Co, prosím tě?“ Nechápavě na mě pohlédl.
„No, přece s tou kybernetikou!“ Teprve teď jsem si uvědomil, že po dobu mých úvah

hovořil už zřejmě  o něčem jiném.
Chvíli se na mě nechápavě díval, jakoby zkoumal, myslím-li to vážně nebo žertem,

ale pak řekl pomalu:  „Ale ono to nebude tak jednoduché.“
Nebylo to opravdu jednoduché. Nicméně od tohoto okamžiku jsme začali shromaž-

ďovat a studovat nejrůznější literaturu, vztahující se alespoň okrajově ke kybernetice
nebo s problémy, s ní souvisejícími. Já jsem znovu putoval do Univerzitní knihovny pro
Wienera, ale do okruhu námi studované literatury patřily i některé knížky z tehdy nově
vycházející  Malé  moderní  encyklopedie:  Einsteinova  Fyzika  jako  dobrodružství  po-
znání,  Zichova  Moderní  logika  nebo  Lilleyho  Automatizace  a  společnost,  ale  také
Habrova brožura Lineární programování.



Pravidelně  jsme  se  scházeli  a  o  získaných  poznatcích  se  vzájemně  informovali.
Společná práce na vytčeném problému nám dodávala zvláštní sílu a odvahu. Zatímco
mnohé myšlenky, o nichž uvažoval dříve sám, se mi tehdy zdály nedokonalé, naivní či
nerozumné, nyní, vytříbené diskuzí, jakoby se stávaly samozřejmostí.

Výsledkem několikaměsíčního úsilí byla naše prvá práce  Theorie projekčního kon-
ceptu. Měla všehovšudy 35 stran, a viděno s odstupem více než šedesáti let, i řadu nedo-
statků. Nám se však zdála takřka geniální. Měli jsme pocit, že jsme učinili velký objev,
ale současně jsme byli bezradní co s ním. V okolí jsme nenacházeli partnery pro vážnou
diskuzi, ale diskuzi jsme vyvolat chtěli. Upřímně řečeno, měli jsme také strach, aby nám
naše „geniální“ nápady někdo neukradl. Proto jsme se nakonec rozhodli přihlásit elabo-
rát u Státního úřadu pro vynálezy a normalizace, kde byl ředitelem exministr národní
obrany Alexej Čepička.

Díky dochované fotokopii přihlášky známe přesné datum, kdy se to stalo:
    

28. května 1959

Jméno a příjmení  přihlašova-
tele (původce): 

   

Ing. arch. Jan Moučka, 
Milan Krejčiřík

   

přihlásil za účelem vydání
diplomu 
objev o názvu:

   

Theorie projektového
konceptu

Milan Krejčiřík a Jan Moučka
o víkendu  na statku 
ve Zlonicích. 
Statek tenkrát patřil mamince
Honzovy manželky Evy a byl
využíván jako letní byt.



1960
Problém bytových sekcí

   

Plynuly týdny a měsíce, ale nic se nedělo. Elaborát uvízl někde ve složité administra-
tivní mašinérii Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci, a tak jsme pozvolna pokra-
čovali dále ve svém bádání.  V polovině následujícího roku 1960 byla na světě naše
druhá společná práce Exaktní postupy v projektové konceptní práci. Tuto práci jsme při-
pravili pro zasedání sekce teorie architektury Svazu architektů, kde jsme také 7. červen-
ce 1960 referovali.

Na přednášce byl přítomen architekt Julius Šif, který se v té době zabýval hodno-
cením dispozičních schemat bytových sekcí pro panelové domy, z nichž měla být se-
stavována projektovaná sídliště. Na začátku šedesátých let panovala v bytové výstavbě
přísná typizace diktovaná stavební  výrobou,  která  žádala  co nejvyšší  opakovatelnost
staveb. To v krátké době způsobilo, že se stavěly výhradně dvoupokojové byty. Menší
a větší byty se v opakovaných panelových domech nevyskytovaly. Ve VÚVA se snažili
tento trend změnit. Sociolog Jiří Musil odvodil z demografického vývoje obyvatelstva
šest velikostních kategorií bytů a doporučoval v jakých procentech by měly být v sídliš-
tích na různých lokalitách zastoupeny. Architekti navrhli pro tyto kategorie různé vari-
anty dispozičních schemat bytových sekcí, ale vznikl problém. Jaká dispoziční schemata
zvolit, aby se dosáhlo v sídlišti požadovaného procentního zastoupení bytových katego-
rií? To nebylo vůbec jednoduché. Dělalo se to metodou »zkouška – omyl« a vybralo se
takové řešení, které se nejvíce přiblížilo zadání.

Já jsem o tomto problému a o možnosti řešit ho na počítači ve své přednášce hovořil,
a když mi ho Julius Šif podrobně popsal a sdělil, že ve VÚVA mají navrženy desítky
dispozičních  schemat  bytových  sekcí  s  různě  velikými  byty,  dovedou  je  jednotlivě
ocenit, ale nedokážou z nich vybrat takovou skupinu, která by v souhrnu splnila poža-
dované procentní zastoupení bytových kategorií,  navrhl jsem mu, že se pokusím ten
problém popsat matematickým modelem a pak ho svěřím počítači.

Vystoupení na půdě Svazu architektů bylo vlastně první veřejné seznámení užšího
okruhu odborníků s výsledky našich výzkumů. Až dosud jsme si nebyli zcela jisti, zda
naše činnost nevyvolá nějaký zásadní nesouhlas, ale konstruktivní diskuze nám naopak
dodala sebedůvěru. Toto setkání bylo pro nás zvlášť významné, protože odtud vzešel
podnět k našemu přechodu do Výzkumného ústavu výstavby a architektury.
  

Byl jsem přijat na vysokou školu. Dostal jsem in-
dex a 10.  září  1960 jsem se zapsal na Fakultu sta-
vební, obor architektura a pozemní stavitelství.

Chodili jsme na přednášky do Trojanovy ulice. Ta
první  byla  ve velké posluchárně, stejné posluchárně,
kam si pro mě před šesti lety přišel vedoucí kádrové-
ho oddělení, aby mi sdělil, že jsem byl z vysoké školy
z politických důvodů vyloučen.
                                                                                      Posluchárna ČVUT v Trojanově ulici



Studium bylo naplánováno na 6 let, několik z nás to stihlo za 5 let. Jednalo se o mi-
mořádnou formu vysokoškolského studia upravenou zákonem, která usilovala o to, aby
se v rámci »vědeckotechnické revoluce« zvýšila kvalifikace osob, které už pracovaly, ale
z různých důvodů vysokou školu nemohly studovat. 

Říkalo se, že jedním ze záměrů vydání zákona bylo umožnit studium na vysoké škole
osobám, které zastávaly vedoucí funkce, u nichž byla předepsána vysokoškolská kva-
lifikace. Pokud si ale vzpomínám, tak v celém ročníku jsme měli pouze jediného minis-
terského úředníka Josefa Brožka, většina z nás studovala proto, že jim to dříve nebylo
umožněno z politických důvodů.

      



1961
Ateliér jako byt

   

Když nebylo reálné získat byt, tak jsme se zaměřili na  »nebytové plochy«. V té době
bylo v Praze hodně drobných prostorů po zaniklých soukromých živnostech. Tyto býva-
lé obchůdky nebo řemeslné dílny,  umístěné obvykle v přízemí bytových domů, zely
prázdnotou. Jejich poznávacím znakem byla »stažená rezavá roleta«. 

Já jsem už tenkrát pracoval v Pražském projektovém ústavu. Nejprve jsme si vytipo-
vali  nebytový  prostor,  který  by  šel  snadno  upravit  na  ateliér.  Objevili  jsme  jeden
v Michli v ulici Za zelenou liškou. Pak jsem požádal Obvodní národní výbor o jeho při-
dělení s tím, že bych ho na vlastní náklady upravil a využíval jako ateliér, protože vlast-
ní byt nemám, bydlím jen v podnájmu. Žádost mi ochotně doporučil zaměstnavatel. 

A kupodivu to vyšlo. Úředníci byli zřejmě rádi, že se o ten prostor bude konečně
někdo starat. Dostal jsem dekret na nebytový prostor, který jsem mohl na vlastní nákla-
dy zrekonstruovat, vybavit a upravit na ateliér, ale kde se také dalo bydlet.

Na snímku je náš ateliér 
v ulici Na Zelené lišce. 

Byla to jedna velká místnost 
s příslušenstvím a komorou,
zařízenou jako kuchyňka. 
   

Konference o matematických metodách
   

Prvého prosince roku 1961 byla ve VÚVA uspořádána konference o matematických
metodách v investiční výstavbě, na které jsem referoval o tom, jak lze problém by-
tových sekcí vyřešit. Svůj výklad jsem dokládal na tabuli matematickým zdůvodněním,
proč musí matematický model problému vypadat přesně tak, jak jsem ho popsal.

Zde jsem také převzal podklady pro konkrétní výpočty, které jsem v následujícím
roce prováděl pro oddělení bytových staveb VÚVA ve formě samostatného externího
výzkumného úkolu.

Na konferenci byl přítomen profesor Štěpán Haas ze stavební fakulty ČVUT, který
po shlédnutí mého výkladu prohlásil,  že se mnou nesouhlasí,  že matematický model
musí vypadat jinak. Jak by měl vypadat to neřekl, ale z toho, co posléze zveřejnil, sou-
dím, že měl na mysli obvykle používané nerovnosti, což v tomto případě bylo chybné.



V roce 1964 jsem skládal na vysoké škole zkoušku z předmětu Ekonomika, organiza-
ce a plánování u profesora Štěpána Haase. Po jejím absolvování jsem si neodpustil po-
známku.
   

„Víte,  pane profesore,  že  ten váš matematický model  problému bytových sekcí  je
chybný? Umožňuje nahrazení vyšších kategorií nižšími a to je nepřípustné!“
   

Profesor Haas zareagoval podrážděně. 
   

„Až budete v mém postavení, tak budete moci proti mým tvrzením něco namítat. Teď
byste je měl respektovat.“

   

Vybavila se mi slavná Galileova věta před
inkvizičním soudem.  Když  ho  katolická
církev pod hrozbou upálení donutila od-
volat jeho poznání, že se Země točí kolem
Slunce, tak zašeptal. A přece se točí. 
    

Měl jsem sto chutí  zareagovat  podobně,
ale  mlčel  jsem.  Na výsledné známce  se
náš spor nijak neprojevil.

„Ty jseš docela chytrej,  ale v té VÚVě jsi úplně zblbnul,“ říkal o mě Erich Kohn
(1915 - 1983), zakladatel a ředitel Studijního a typizačního ústavu. Vadilo mu, že se za-
bývám problémem bytových kategorií. Tvrdil, že jde o uměle vytvořený problém a „by-
tová kategorie“ ve skutečnosti neexistuje. STÚ tehdy prosazovala paneláky G57, kde
převládaly bytové jednotky o velikosti 2 + 1. 



1962
Matematický model

   

Aby bylo možné problém bytových sekcí svěřit počítači, bylo nutné ho popsat matema-
tickým modelem. Shodli jsme se se zadavatelem úkolu inženýrem Šifem, že procentní
skladba bytových kategorií nemusí být přesně dodržena, pokud bude část nižších kate-
gorií nahrazena vyššími. Na prvý pohled se může zdát, že tato úvaha je úplně zbytečná.
Nedovedeme si představit, že by optimální řešení obsahovalo větší a dražší byty. Nic-
méně takovou situaci nebylo možné vyloučit, takže musela být vzata v úvahu. 

Jenže takový matematický model neexistoval, a tak musel být vytvořen. Obvyklé ma-
tematické modely, kde postačovaly soustavy nerovností typu ≤ , tady byly nepoužitelné,
protože při jejich aplikaci docházelo k náhradě vyšších kategorií nižšími, což bylo ne-
přípustné.

Uvádím ukázku  z  publikace  Výzkumného ústavu výstavby  a  architektury  z  roku
1966 – Návrh optimálního souboru bytových objektů na samočinném počítači, která je
dostupná v Národní knihovně.

–   –   –  
   

Východiskem našich úvah budou demografické podmínky, tj. požadovaná skladba ve-
likostních  kategorií  bytů,  v  praxi  se  zjišťuje  statisticky  a  vyjadřuje  jejich  procentní
skladbu . Můžeme si ji definovat vektorem
   

                                                   bo
1 , bo

2 , … bo
i , … bo

m ,                                   (1)
kde  m  je počet druhů bytových kategorií. 

Je-li dán celkový počet bytů  B ,  pak  lze z (1) vypočítat

                                                              bi = B.bo
i                 (2)

                          

                                                                                        (3)       
což jsou požadované počty bytů jednotlivých kategorií.

Označíme-li počet bytů  i-té  kategorie u  j-té  skladebné jednotky jako  ai j ,  potom
můžeme podmínku splnění libovolného  bi  vyjádřit rovnicí

                                        ai 1 x1 + ai 2 x2 +… ai j xj + … ai n xn =  bi . (4)

Pro  m  kategorií můžeme podmínky dodržení skladby bytových kategorií v celém
souboru vyjádřit soustavou rovnic

                                                               ai j xj = bi , (5)
                                                                                                                                          
                                         pro  i = 1, 2, … , m ;  xj ≥ 0, cel.



           kde je ai j  počet bytů  i-té  kategorie u  j-té  skladebné jednotky,
                          xj   neznámý počet  j-té  skladebné jednotky,
                          bi   požadovaný počet bytů  i-té  kategorie,
                          m   počet bytových kategorií,
                          n    počet skladebných jednotek.

Požadavek, že nižší kategorie mohou být nahrazeny vyššími lze popsat vektorem
                                                                                                              

                                                                                        ,                              (6)
    

                                     kde, je-li            , musí pro přírůstek  Δbi  platit

                                                                                                                       (7)
                                                                                  

Úpravou vzorce (7) odvodíme požadavek na skladbu bytových kategorií, aby platilo,
že je možné nižší bytové kategorie nahradit vyššími, pokud to bude levnější.
   

 
(8)

Předpokládáme-li, že  bi  může mít pouze nezápornou hodnotu, vznikne nám po do-
sazení do (2) nový tvar požadavků pro bytové kategorie
 

                                                                                                                        (9)

a odtud můžeme obecně vyjádřit všechny podmínky soustavou nerovností
   

                                                                                                                        (10)
  
   

Soustava nerovností  (10)  ale  nemůže být  ještě  matematickým modelem problému,
protože připouští i řešení, kdy všechna  xj  budou rovna nule, a to by bylo v přímém roz-
poru s tvrzením (2). Základ matematického modelu tedy tvoří soustava nerovností a jed-
na rovnice

                                                     
                                                                                                                          (11)

                                                                                                                                                                                                                                                               

    
pro  i = 1, 2, … m – 1,  xj ≥ 0, cel. 

   

kde  aej  je počet bytů  e-té  kategorie u  j-té  skladebné jednotky
                           be  je celkový počet bytů  e-té  kategorie                       



Výpočty jsem prováděl na počítači LGP 30, s nímž jsem už měl zkušenosti. Získal
jsem je od statika Jana Zavřela, který své úlohy na tomto počítači řešil. Od něj jsem
dostal informaci o počítači a kontakt na výpočetní středisko MatFysu na Malostranském
náměstí. Výzkumný úkol dopadl dobře, podařilo se mi ho obhájit a já měl otevřenou
cestu do Výzkumného ústavu výstavby a architektury, kam jsem měl v příštím roce na-
stoupit. Pražský projektový ústav, kde jsem tehdy pracoval, sídlil v Podolí, v Jeremen-
kově ulici. V ústavu se připravoval projekt Severního města v Praze – Proseku. Když
jsem se to dozvěděl, napadlo mě, že by se to dalo na tomto projektu vyzkoušet, a podal
jsem si zlepšovací návrh na optimalizaci sídliště Severního města. Jednalo se o zhruba
9000 bytů. Při tehdejší ceně 60 tisíc za byt to bylo za víc než půl miliardy (522 tisíc)
jenom za bytový fond. Dalo se očekávat, že na počítači se naleznou lepší varianty.

Sídlo Pražského projektového ústavu v Jeremenkově ulici
    

Rodiče dostali tip. V ulici Na Květnici je vilka. Bydleli tam dva bratři Sklenářovi.
Teď už tam bydlí jen jeden, ten druhý emigroval a zůstalo po něm prázdné celé přízemí.
Maminka nezaváhala. Vysvětlila panu Sklenářovi svou situaci, a on jí vyhověl. Pravdě-
podobně z obavy, aby mu tam úřady nenasadili nějakého fízla.

   

                                                                                                            Dům Na Květnici 878/33



1963
Výzkumný ústav výstavby a architektury

Dne 1. ledna 1963 jsem nastoupil do Výzkumného ústavu
výstavby a architektury. Sídlil  v  Letenské ulici  ve  Win-
dischgrätzovském paláci. Bylo mně 30 roků (za měsíc už
třicet jedna)  a  já  neměl ještě dokončenou vysokou školu.
Byl jsem teprve ve třetím ročníku. Studium bylo napláno-
váno na 6 let, a já v skrytu duše doufal, že to stihnu dříve.

Ve VÚVA  byl už  i  můj partner  Honza Moučka.  Jeho
zařadili  do  Kabinetu teorie architektury,  mě do Kabinetu
ekonomie.  To nám samozřejmě nevyhovovalo. Tak  jsme
dali podnět řediteli,  aby  byl  vytvořen  samostatný  útvar, 
který  by  se  zabýval exaktními metodami  v projektování
a územním plánování.

   

Windischgrätzovský palác v Letenské ulici číslo 3
někdejší sídlo Výzkumného ústavu výstavby a architektury

   

Optimalizace projektu Severního města v Praze Proseku se počítala na Slovensku ve
výpočetním středisku Východoslovenských železáren v Košicích, protože v Praze ve
výpočetním středisku Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí se nám nepodařilo
zajistit několikadenní souvislou kapacitu na počítači LPG-30. V té době nebyly ještě po-
čítače plně kompatibilní, jako je tomu dnes. 



V Praze to nešlo, letěli jsme do Košic
   

Výpočetní program a vstupní data byly připraveny pro počítač LGP-30 a výpočty
musely probíhat na stejném typu počítače. Měli jsme už praktickou zkušenost, že výpo-
čet jedné úlohy na »elgépéčku« trval 4 až 5 hodin, takže jme věděli, že pro realizaci op-
timalizace projektu Severního města bude zapotřebí několika souvislých dnů.

Když to v Praze nešlo, obrátili jsme se na Východoslovenské železárny v Košicích,
kde měli nainstalovaný stejný počítač, a oni nám vyšli vstříc.

Tupolev TU 124
  

Do Košic se v šedesátých letech létalo. Letenky stály pár stovek a pro nás to bylo
mnohem pohodlnější. Letěl jsem tam túčkem spolu s operátorem výpočetního střediska
Matematicko-fyzikální  fakulty  UK. Letoun TU-124 používaly  tehdy Československé
aerolinie hlavně na krátké tratě. Východoslovenské železárny byly v té době obrovským
staveništěm.  Hlavní  budova  nebyla  ještě  dokončena,  ale  počítač  LGP-30  měli  už
v provozu v nějaké kanceláři. Jak jsme předpokládali, strávili jsme v Košicích několik
dnů, ale výsledek výpočtu nebyl pro mě zas tak velkým překvapením. Úspora se pohy-
bovala v řádu desítek milionů.    

  Severní město Prosek

Územní plán Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Měrná jednotka

byt Počet bytů v řadových domech
314 314 314 314 byt Počet bytů v hotelovém domě

byt Počet bytů celkem
8 5,4 5,5 7,9 % Velikostní kategorie bytu I

22 24,5 24,4 21,9 % Velikostní kategorie bytu II
0 0 0 13,2 % Velikostní kategorie bytu III

68 67,6 68,1 54,9 % Velikostní kategorie bytu IV
2 2,5 2 2,1 % Velikostní kategorie bytu V

54755 Kčs Průměrná cena bytu
Kčs Celkové náklady na byty

0 Kčs ÚSPORA

8 609 8 650 8 611 8 619

8 923 8 964 8 925 8 933

58 581 56 485 56 420
522 718 263 506 331 540 503 548 500 489 126 415

16 386 723 19 169 763 33 591 848



Chlapi, pomôžte mi...
   

Když jsme se jednou večer vraceli od počítače do hotelu, uslyšeli jsme volání:
„Chlapi, pomôžte mi... čo hodina to koruny.“
Byl to Cikán. Vykládal vagon štěrku a bylo mu zřejmé, že si vzal příliš veliké sousto

a bez cizí pomoci to bude dělat až do rána.
My jsme se omluvili. Řekli jsme mu, že jsme z Prahy, a teď že pospícháme do hotelu.

On jen smutně dodal:
„Keď som prišiel, tri húkali... teraz nie je boha, snáď tú zdochněm.“

   

Jednání o odměně
  

Podle vyhlášky jsem měl nárok na 1%  z výše dosažené úspory. Očekával jsem, že
s ohledem na  výši  dosažené  úspory (20 až  30  milionů)  se  bude odměna pohybovat
v řádu stovek tisíc (jedno procento činí 200 až 300 tisíc). Vedení projektového ústavu se
ale rozhodlo pro jednorázovou odměnu 20 000 korun, což nebylo sice v rozporu s vy-
hláškou, ale pro mne to bylo značně nevýhodné.

Následovalo vyjednávání o její výši. Byli ochotni zaplatit 50 tisíc, ale to se mi zdálo
příliš málo. Odměnu jsem odmítl.

O několik let později – v roce 1968 – učinila vláda významné rozhodnutí, které způ-
sobilo, že Československo se stalo jedinou socialistickou zemí, kde se na nový automo-
bil nemuselo čekat. Byl zaveden volný trh automobilů, které bylo možné zakoupit ihned
za tržní cenu. Zatímco na vázaném trhu, kde byla auta přidělována dle pořadníku, se če-
kalo na ně několik let a stála kolem 25 až 30 tisíc, na volném trhu byla auta dostupná
bez čekání za tržní – zhruba dvojnásobnou cenu. 

Jednání o mé odměně za zlepšovák uvízlo na částce 50.000 korun. Víc už mi dát ne-
chtěli. Tak jsem jim zavolal, že s nabídkou souhlasím. Něco jsem měl našetřeno a těch
50 tisíc navíc postačovalo na zakoupení nového automobilu Škoda 110L.



1964
Byt na sídlišti v Michli

   

V roce 1964 učinila moje manželka Květa významné rozhodnutí, které přispělo k tomu,
že se nám po dlouhém čase podařilo sehnat byt. Nastoupila jako technik do Obvodního
podniku bytového hospodářství.

Měla na starosti údržbu státního bytového fondu. Jednalo se o takové opravy v by-
tech nebo domech, mimo běžnou drobnou údržbu, jaké si nájemníci nemohli sami zajis-
tit.  Květa  vyřizovala  vše  jen  organizačně,  a  to  jí  při  její  povaze  a  komunikačních
schopnostech maximálně vyhovovalo. O byt zažádala ve chvíli, kdy se dozvěděla, že
zaměstnavatel  získal několik bytů pro své zaměstnance v právě dokončeném sídlišti
v Michli. Získali jsme třípokojový byt v ulici Vokáčova 1180/8.

  
Po roce 1989 si můj
syn Vít byt odkoupil
a dnes už tam bydlí
jeho syn a můj vnuk
Matěj.

Ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury byl založen Kabinet exaktních me-
tod. Tým výzkumných pracovníků tvořili:
   

Otakar Líkař (vedoucí kabinetu), 
Milada Grösslová, 
Milan Krejčiřík, 
Jan Moučka, 
Milan Svítek, 
Anna Veselá, 
Eva Vodáková (sekretářka).



1965
Promoce

   

Začátkem srpna 1965 jsem absolvoval vysokou školu. Šestileté studium jsem zvládl za
5 let.  Bylo mi třicet  tři.  Spolu se mnou studium ukončila i moje pozdější manželka
Zdenka. Promoci jsme oba měli v Karolinu.



1966
Něco za něco   

   

Když   si   dnes   uvědomím,   co   jsem
tenkrát   všechno  stačil  zvládnout,  tak
musím  v  duchu  před sebou smeknout.
Pracoval jsem  v  ateliéru na projektech,
které  musely být odevzdávány  v  přes-
ných termínech,  každý  den  odpoledne
až do 22 hod včetně soboty jsem chodil
na  přednášky,  v  neděli jsem   studoval 
a připravoval se na zkoušky.

Je sice pravda,  že  mi  zaměstnavatel
poskytoval  podle   zákona   celou   řadu 
výhod.  Mohl jsem  si volně upravit pra-
covní dobu  tak,  abych  stihl  chodit  na
přednášky,  měl jsem studijní volno,  ale
těch  činností  bylo  strašně  moc. Doma  
jsem se vyskytoval až pozdě večer.

Dalo se očekávat,  že  při tomto divo-
kém stylu života  se  dříve  nebo později
naše   bezdětné  manželství  dostane  do 
krize.  A  ta  se  skutečně dostavila. Roz-
vod byl každým dnem na spadnutí.

Ale pak přišla Květa do jiného stavu. Vítek se narodil pár měsíců před jejími třiceti-
nami, za rok spatřila světlo tohoto světa Hanka.

Příchod dětí ale nedokázal náš vztah s Květou zlepšit.  Vše se spíš zhoršilo. Naše
manželství bylo už dávno v troskách. Oba jsme byli příliš dominantní, spory a hádky
byly na denním pořádku. Teď naše hádky doprovázel pláč malých dětí. Dopadlo to tak,
jak to dopadnout muselo a jak by to nepochybně dopadlo, i kdybychom děti neměli.
Skončili jsme u rozvodového soudu, který naše manželství rozvedl.

Vítkovi byly tři roky, Hance o rok méně, mně bylo čtyřiatřicet. Moje situace nebyla
po rozvodu nijak růžová. Odstěhovat jsem se od dětí zpočátku nechtěl, neměl jsem ani
kam, platil jsem alimenty a můj plat nedával moc naděje na nějaké radikální zlepšení.



1967
   

Zamiloval jsem se do Zdenky.

Jak jsi krásná, přítelkyně moje,
jak jsi krásná,

tvé modré oči jsou jako holubice
pod závojem,

vlasy tvé jako stáda koz,
které se hrnou z hory Gileadu.

Zuby tvé jsou jako stádo ovcí před stříháním,
jež z brodiště vystupují,

a každá z nich vrhne po dvou,
žádná z nich neplodná nezůstane.

Jako karmínová šňůrka jsou tvé rety,
ústa tvá půvabu plná.

Jak rozpuklé granátové jablko jsou tvé skráně
pod závojem.

Tvé hrdlo je jak Davidova věž
z vrstev kamene zbudovaná,

tisíc na ní zavěšeno štítů,
samých pavéz bohatýrů.

Dva prsy tvé jsou jak dva koloušci,
dvojčátka gazelí,
která se v liliích pasou.

Než zavane den
a stíny se dají v běh,

vydám se k myrhové hoře,
k pahorku kadidlovému.

Celá jsi krásná, přítelkyně moje,
poskvrnky na tobě není.

   

Bible, Píseň písní           
   

Se Zdenkou se známe od roku 1960, to jí bylo jednadvacet. Osobně jsem znal všech-
ny její milence za dobu studia – naše spolužáky. Prvním byl Jirka Hasák. To Zdenka
ještě bydlela v podnájmu u paní Holé v Trojanově ulici proti budově Stavební fakulty.
Tím druhým byl Petr Klika. Ten ji postavil garsonku ve Vršovicích. Snad si ho chtěla
vzít, ale pak si to rozmyslela.

Zdenka má dar od Boha, který dnes mnoha lidem chybí –  zdravý selský rozum. Ve
škole byla hvězdou v matematice. Od docenta Wilhelma měla vždy známku výborně. Já
sice také, jenže já tu matematiku dělal už podruhé. Poprvé jsem ji dělal už v roce 1952
na Vojenské technické akademii u věhlasného profesora Josefa   Kau  c  kého  .

Vždycky mě imponovaly chytré ženy, ty hloupé mi lezly na nervy. Se Zdenkou jsme
se brzy spřátelili. Vzájemně jsme si pomáhali, třeba tím, že jsme si psali důležité po-
známky z přednášek dvojmo, průpisem přes kopírák. Pak postačovalo, aby na některé
důležité přednášky chodil pouze jeden z nás. 
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Vzájemně jsme se respektovali, i když určité napětí mezi námi vždycky bylo. Poprvé
jsem si to uvědomil, když Zdenka byla u nás doma. To jsme bydleli ještě v ateliéru,
a mezi ní a Květou to hodně zajiskřilo. Jakoby instinktivně obě cítily, že jsou sokyně.

„Nechápu, jak můžeš žít s tak sprostou ženskou,“ řekla mi Zdenka ve škole.
No, Květa byla původní profesí učitelkou, hovořila spisovně, a když občas prohodila

mezi řečí drsnější slovo, tak bylo vyslovováno spisovně, takže z jejich úst mi to neznělo
vulgárně, ale spíš komicky.

„Pane inženýre, byl byste tak laskav a šel do prdele“ …  

Se Zdenkou máme dva kluky – Honzu a Martina

 

Několik let jsme se Zdenkou žili jen „na hromádce“. Teprve pak se z nás stali úředně 
manželé. Oddáni jsme byli v létě 1973 ve Vlašimi.



                                                                                                              



Babička Zdenky pochází ze šlechtického rodu
Babička mé manželky Zdenky, Marie Holejšovská, pochází ze šlechtického rodu Ho-

lejšovských ze Slavětína. Karel a Jan Holejšovský, bratři jejího pradědečka Josefa, byli
posledními z rodu Holejšovkých, kteří používali šlechtický přídomek „ze Slavětína“. 



Gymnázium v Mariupolu
   

Karel Holejšovský vystudoval gymnázium v Benešově. Jeho rodiče chtěli, aby se stal
knězem. Karel začal chodit do semináře, ale po krátké době se začal děsit přemíry kněž-
ských povinností a tvrdého kněžského života. Když rodiče nechtěli o ničem jiném ani
slyšet, utekl zcela bez prostředků  někam  do Ruska. Po  několika letech se vrátil jako
středoškolský profesor. Učil také na gymnáziu v ukrajinském Mariupolu.

  

Gymnázium v Mariupolu bylo založeno v roce 1876. 
Zpočátku sídlilo v pronajatých prostorách. 

Současná budova byla postavena v roce 1894.
   

Karel a Jan Holejšovští  se účastnili  svatby Františka Paťhy a Marie Holejšovské.
Bylo to 16. 8. 1905 v kostele sv. Petra a Pavla v Borovnici. Karel Paťha o tom v pub-
likaci Výpisky z knihy života napsal:

„Svatba byla velice slavná a konala se jednak ve Chmelné a jednak na Kuňovce.
Zvláštního lesku jí dodala účast dvou bratří Josefa Holejšovského a nevěstiných strýců
– carského rady Karla Holejšovského ze Slavětína, profesora v Mariupoľu, který plnil
funkci svědka, a P. Jana Holejšovského ze Slavětína, faráře v Modletíně u Chotěboře,
který delegací borovnického faráře Václava Lachmanna snoubence oddával.“

Na stáří se oba manželé přestěhovali do Prahy, koupili si dům v Řipské ulici na Vi-
nohradech a žili tu až do smrti, která je stihla oba roku 1918 – nejdřív Kristinu a brzy
nato Karla. Velkou část svého jmění odkázali Matici školské.



Dům Karla Holejšovského

 Na snímku jsou bratři Josef, František a Karel. Karlovu slibně začínající kariéru na
Úřadě předsednictva vlády (1946-1951) ukončili komunisté. Musel pracovat v dolech,
což se podepsalo na jeho zdraví. V  ýpisky z knihy života   napsal tři roky před smrtí.
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Prastrýc Zdenky padl v sedmileté válce
   

V roce 1756 vypukla sedmiletá válka a začalo verbování. V té době žili tři bratři Ho-
lejšovští – Jiřík, Pavel a Václav. Jiříkovi bylo 46 roků, byl ženatý a měl se svou ženou
Kateřinou čtyři děti. Pavlovi bylo 38 a měl se svou ženou syna. Václavovi bylo 36 a ne-
chal se naverbovat.

   

     

Václav Holejšovský v sedmileté válce padl. Pravděpodobně to bylo v bitvě u Kuner-
sdorfu (dnes Kunowice). Stalo se to 12. srpna 1759.





Generál Laudon
Ernst Gideon von Laudon

   

Geniální válečník, obávaný turkobijec 
a odpůrce Fridricha Velikého.
 

V roce 1759 v rámci sedmileté války
bojoval u Kunowic, kde se mu podařilo
rychlou změnou pozic děla zvrátit pro

 Rakousko špatně se vyvíjející bitvu
s Pruskem. Tato bitva byla následně  
vyhodnocena jako nejkrvavější a díky
obrovskému úspěchu Laudon velmi
stoupl v očích císařovny Marie Terezie. 
Byl mu přidělen vlastní pluk, mohl využívat 
hodnost plukovník-majitel a nejen od Marie
Terezie, ale také od ruské carevny
obdržel hmotné dary a finanční odměny. 



1968
Záblesk svobody

      

Politické změny v roce 1968 demonstroval prvomájový průvod na Václavském náměstí.
Václav  Havel  byl  svědkem procesí  lidí,  kteří  nadšeně  zpívali  a  mávali  prapory.  Na
jednom z transparentů se dalo přečíst: POPRVÉ JSME TADY ZE SVOBODNÉ VŮLE,
na jiném: NAŠE STRANA ČERPÁ SÍLU NIKOLI ZE SVÉ MOCI, ALE Z PRAVDY.
Vzrušený Alexandr Dubček přihlížel na řečnické tribuně.

„Lidé házeli na tribunu karafiáty, růže, tulipány, vonící šeřík i konvalinky,“ napsalo
druhý den Rudé právo, „tak vypadá jaro našeho života.“

Václav Havel měl podobné pocity. „Jen si pomyslete,“ řekl tehdy. „Najednou se za-
čalo svobodně dýchat, lidé se mohli svobodně sdružovat, mizel strach, nejrůznější tabu
padala, nejrůznější společenské rozpory mohly být otevřeně pojmenovány, nejrůznější
zájmy se mohly projevovat, sdělovací prostředky začaly opět plnit své pravé poslaní, ob-
čanské sebevědomí narůstalo – prostě ledy tály a okna se otevírala!“

Počátkem  července  pozval  premiér  Oldřich
Černík mladé umělce na večírek do vyzdobeného
pražského Hrzánského paláce. Mezi pozvanými
byl i Václav Havel. Na večírku byl přítomen Ale-
xandr Dubček a Václav Havel se s ním pustil do
dlouhé debaty.

„Můžete mi věřit, pane tajemníku,“ řekl mu
dlouhovlasý dramatik v džínách, „u nás jsou pro
socialismus prakticky všichni.“

„Myslíte?“ zareagoval Dubček.   
   

Uvolněná atmosféra roku 1968 mě pochopitelně  fascinovala  a  jako výzkumnému
pracovníkovi maximálně vyhovovala. Bylo to vlastně poprvé v životě, co jsem po něko-
lik měsíců prožíval pocit svobody, i když do úplné svobody, měla situace v roce 1968
hodně daleko. Stále tenkrát platila určitá dogmata, která nesměla být zpochybňována
(socialismus, vedoucí úloha  KSČ, pevné spojení Československa se SSSR), ale oproti
dřívějšímu stavu byla politická atmosféra uvolněnější. Pojednou bylo možné volně ko-
munikovat i s komunisty, se známými za západními hranicemi a cestovat na Západ. 

Podstatné pro nás také bylo, že jsme měli cestovní pasy s možností volného výjezdu
do celého světa. Zanikla »výjezdní doložka«, což byl dříve nezbytný politický souhlas.
Problém byl pouze v tom, jak získat devizové prostředky, protože československá koru-
na nebyla konvertibilní. Bylo sice možné požádat Československou státní banku o de-
vizový příslib a dalo se tak získat 100 až 200 dolarů, ale pravděpodobnost získání deviz
tímto způsobem byla mizivá. 

Ve  Výzkumném ústavu  výstavby  a  architektury  byli  iniciátory  politických  změn
v roce 1968 především výzkumní pracovníci – nekomunisté. Ti už od poloviny šedesá-
tých let  vyvíjeli  na vedení ústavu tlak.  Je třeba ale  přiznat,  že komunistické vedení
ústavu postupným změnám nebránilo.



Rozhodující roli na dalším vývoji politické situace sehrálo ROH (Revoluční odbo-
rové hnutí). Říkalo se, že ROH má být  »převodovou pákou KSČ«. Prakticky to zna-
menalo, že členy závodního výboru doporučovala a schvalovala KSČ a předsedu výboru
(člena KSČ) pověřovala politickými úkoly. KSČ také schvalovala  »scénář veřejných
schůzí«. Bylo předem dohodnuto, kdo s jakým příspěvkem vystoupí, ale také jaký závěr
bude  schválen  (komunisté  automaticky  předpokládali,  že  usnesení  bude  schváleno
jednohlasně, jak bylo jimi navrženo). To ale v roce 1968 už přestalo platit.

Lidé se přestali politiků bát, našli odvahu k veřejným protestům, vynutili si, aby byly
vypsány nové volby, doporučili pro nový závodní výbor vhodné kandidáty a požadovali,
aby kandidáti vyhlásili svůj volební program. Na kandidátce figurovalo i mé jméno.

Nominace mě překvapila. Nikdy jsem neměl v úmyslu se politicky angažovat, vě-
noval jsem se své práci naplno, zcela mě pohlcovala. Teď se ale doba změnila. Pojednou
jsem prožíval nový a velmi příjemný pocit – mohli jsme o sobě rozhodovat sami. Kan-
didáty do výboru nenavrhovala ani neschvalovala komunistická strana, navrhovali  je
moji spolupracovníci. Mohl jsem sice kandidaturu odmítnout, ale vážil jsem si důvěry
spolupracovníků a cítil jistou odpovědnost, a tak jsem kandidaturu přijal.

Volby se konaly ve středu 25. června 1968 a v historii výzkumného ústavu to byly
prvé svobodné volby. Já jsem byl do závodního výboru zvolen druhým největším po-
čtem hlasů. Nejvíce hlasů dostal Jiří Musil, který se stal předsedou.
   

Dopis z Ameriky
   

V té době mi došel  dopis  z USA. Profesor James Moore z  Technické univerzity
z Bostonu mi psal, že se mu dostal do rukou můj odborný text na téma Computer-Aided
Design a on že se tím problémem zabývá také. V příštím roce se má na toto téma konat
ve Finsku seminář. Pokud bych tam chtěl přijet, tak s pořadateli zařídí, abych dostal po-
zvánku. Díval se prý na mapu Evropy, a to Československo není od Finska zas tak dale-
ko. V atmosféře Pražského jara jsem samozřejmě souhlasil.

Jenže vyvstal problém. Uměl jsem sice dobře německy, ale velmi špatně anglicky.
Potřeboval jsem si zlepšit hlavně výslovnost, a tak jsem si naplánoval služební cestu na
nějakou odbornou akci ve skotském Edinburghu, ale před tím čtrnáctidenní intenzivní
jazykový kurs v King´s School of English v Bournemouth.

Všechno  jsem  si  předem  vykorespon-
doval, věděl jsem, kolik mně bude stát  
jazykový kurs, že do Bournemouth jezdí 
z letiště autobus, takže jsem do Londýna 
odlétal celkem v klidu.

    

Londýn
    

Letadla společnosti British European  
Airways (BEA) na letišti Heathrow,
v roce 1968

      



Po příletu do Londýna na letiště Heathrow jsem nejprve oslovil londýnského policis-
tu otázkou jak se dostanu k autobusu do Bournemouth. Bobby mi ale vůbec nerozuměl,
a tak mě odvedl k turistickému informačnímu centru, kde mi poradili. Já jsem se tam
navíc dozvěděl, jak se anglicky vyslovuje Bournemouth. 

Cesta autobusem trvala asi dvě a půl hodiny. Když jsem dorazil do Bournemouth, vy-
hledal jsem taxi a předal mu lístek s adresou ubytování. Za pár minut jsme byli u cíle.
Bydlel jsem u Swapmanů. 

Kings School of English
   

Swapmanovi byli důchodci, patřil jim rodinný dům a pronajímali volný pokoj. Cena
zahrnovala snídani a večeři. Dorazil jsem k nim v pozdní odpoledne, takže zanedlouho
byla večeře. Během večeře jsem zaregistroval, že v hovoru pana Swapmana se velmi
často vyskytuje slovo „pigeon“, ale já nevěděl, co to znamená.

„What is the pigeon, Mr. Swapman,“ zeptal jsem se.
Pan Swapman se pousmál, vstal, šel k oknu a ukázal nahoru na holubník. Já jsem si

mohl obohatit svůj slovník o nové slovo.
Ráno po snídaní jsem se vydal do školy.  Jel  jsem červeným dvoupatrovým auto-

busem – doubledeckerem do Braidley Road. Po vyřízení formalit jsem usedl do nevelké
posluchárny spolu dalšími studenty. Bylo nás tam asi patnáct, většinou mladé dívky.

   Kings Bournemouth   



Pan učitel mluvil pomalu, abychom mu rozuměli. Na začátku několikrát zdůraznil, že
bude říkat jednoduché věty a my je máme opakovat. Poslouchat a opakovat, to je ze
všeho nejdůležitější.

„Listen and repeat, listen and repeat.“
Pak začal říkat jednoduché věty a my je po něm opakovali. 
Po chvíli nebylo úplně jasné, po kom studenti ty věty opakují, zda po učiteli nebo po

mně, protože já jsem reagoval okamžitě. Snažil jsem se co nejvěrněji napodobit zvuk,
ale většinou jsem vůbec netušil, co znamená.

„What is your name?“
„What is your name?“ zazněla moje okamžitá reakce.
„You, you ... where are you from?“
Teď jsem teprve pochopil, že ta otázka směřovala na mne, a tak jsem svou basic Eng-

lish vykoktal, že jsem z Prahy, z Československa.
Panu učiteli se rozzářila tvář a začal mě chválit. 
„This man is doing it right...“
No, myslím, že s odposlechem a napodobováním zvuku jsem měl bohaté zkušenosti

ještě z gymnázia, kde jsem hrál v džezovém orchestru na pozoun a snažil se co nej-
věrněji napodobit Glena Millera.
   

Vojenské přepadení Československa 

Palcový  titulek  RUSSIAN  TROOPS  IN-
VADE  CZECHOSLOVAKIA,  který  jsem
zahlédl  v novinách cestujícího v městském
autobuse ve středu 21. srpna ráno, mě pro
budil z ranní ospalosti. O  invazi do Česko-
slovenska  se  v  zahraničním  tisku  speku-
lovalo  již  několik týdnů. Objevovaly se  
obrázky  a  mapky  svědčící  o  soustřeďo-
vání sovětských vojsk na severních hrani-

cích, ale pořád to byly jen spekulace, dalo se to vykládat také jako politický nátlak. Teď
už ale nebylo o úmyslech Rusů těch nejmenších pochyb. Na nejbližší zastávce jsem vy-
stoupil a koupil si několik novin.

Rozhodl jsem se, že svůj pobyt ve Velké Británii ukončím a vrátím se co nejdříve do
Prahy. V té době mně bylo šestatřicet, byl jsem rozvedený, ale v Praze jsem měl staré
rodiče,  dvě malé  děti  z  prvého manželství,  a  také  přítelkyni  Zdenku,  svou pozdější
druhou ženu. Měl jsem samozřejmě o všechny příbuzné a přátele strach, ale trochu také
o sebe, protože jsem si uvědomoval, že s ohledem na aktivní politickou angažovanost ve
prospěch obnovení  základních  lidských  práv,  může být  návrat  domů pro  mne  exis-
tenčním rizikem. Přesto jsem chtěl být co nejdříve doma, abych na vlastní oči viděl, co
se tam děje a mohl být nějak nápomocen svým blízkým. Bylo mi sice naprosto jasné, že
pokus o obnovu demokracie a základních občanských práv v mé zemi ztroskotal a že
cizí vojska tak hned neodejdou, ale přesto jsem vnitřně cítil, že mé místo je doma.



Jenže  rychle  se  vrátit,  to  nebylo
vůbec snadné. Situace v Českoslo-
vensku  byla  značně  nepřehledná.
Pražské  letiště  v  Ruzyni  nepřijí-
malo,  bylo  obsazeno  okupačními
vojsky. Bylo mi nabídnuto, abych
na  platnou  zpáteční  letenku  letěl
do  východního  Berlína  v  bývalé
NDR,  nebo  do  Mnichova.  Nikdo
mi  však  nemohl  zaručit,  zda  se
dostanu  přes  československé  hra-
nice. Variantu do východního Ber-
lína jsem zavrhl. Dalo se očekávat,
že když se NDR zúčastnila invaze,
budou se mě pravděpodobně snažit
na svém území zadržovat až do té
doby,  než  se  situace  v  Českoslo-

vensku uklidní.  V úvahu připadala varianta  do Mnichova  a  odtud vlakem na Plzeň.
Doufal jsem, že se z Bavorska přes hranice domů nějak dostanu.

Zpět do okupované vlasti
   

Odlétal  jsem  v  sobotu  24. srpna 1968  ráno
z londýnského  letiště  Heathrow  letadlem
Boeing 737 německé společnosti Lufthansa.
Když letuška zjistila při kontrole letenek na
palubě letadla, že jsem Čechoslovák, vyjádři-
la politování nad situací, která nastala v mé
zemi a  nabídla  mi,  že kdybych chtěl,  mohl
bych se přesunout dopředu do prvé třídy. Po-
děkoval jsem a usedl do poloprázdného od
dělení prvé třídy jen s několika cestujícími.  
Musím  říci,  že  jak  ve  Velké  Británii,  tak

v Německu, jsem se na každém kroku setkával s mnoha spontánními projevy sympatií
a přátelství, což mě v té nejisté době, daleko od domova velmi posilovalo. Měl jsem jen
kusé informace z denního tisku a protože jsem měl své vlastní zkušenosti s ruskou ar-
mádou z roku 1945, nebyl jsem si vůbec jist, co se u nás doopravdy děje. Dodnes jsem
všem těm lidem, co mi pomáhali, vděčen.

Při mezipřistání v Düsseldorfu se mě úředník pasové kontroly dotázal, zda nechci
požádat v Německu o politický azyl. Poděkoval jsem a odpověděl, že se chci co nejdří-
ve vrátit, protože mám obavu o osud svých nejbližších a přátel. On se mi omluvil a do-
dal, že mě plně chápe, ale tu otázku mi položil proto, že mnoho mých krajanů v Ně-
mecku zůstává a že německá vláda vydala pokyn, aby úřady vycházely Čechoslovákům
maximálně vstříc. 



Po necelé hodině letu jsme přistáli v Mnichově. Dojel jsem na mnichovské hlavní ná-
draží, koupil si lístek do Furth im Walde a ubytoval se přímo v nádražním hotelu. 

V neděli ráno jsem nasedl do vlaku směřujícího k československým hranicím. Vlak
byl poloprázdný, na hranicích vystoupili Němci a dál už pokračovalo jen pár lidí. Celní
a pasová kontrola proběhly formálně, nikdo se mě na nic neptal, průvodčí mi dokonce
uznal letenku z Londýna do Prahy jako platný cestovní doklad vlakem, nemusel jsem
nic platit. Všichni se tvářili rezignovaně, z okna vlaku jsem poprvé spatřil ruské oku-
pační jednotky.

V Praze zastavil vlak už na smíchovském nádraží, dál nepokračoval. Hlavní nádraží
v centru města bylo obsazeno okupačními vojsky. V nádražní hale stál kordon ruských
vojáků se samopaly, kolem kterých cestující museli procházet. Občas někoho zastavili
a kontrolovali zavazadla. Lidé říkali, že zabavují tranzistorová rádia. 

Dostal jsem hrozný vztek. Rezolutním gestem jsem dal najevo, že chci projít. Voják
něco říkal, ale já jsem několikrát opakoval anglicky: 

„I don't understand. Make me my way.“ Po chvíli mi voják cestu uvolnil.
Před smíchovským nádražím stály ruské tanky, ulice byly zcela zataraseny vojenský-

mi vozidly a tanky, hromadná doprava nefungovala, taxíky nejezdily, nezbývalo mi, než
jít pěšky. Na Palackého mostě stála souvislá řada tanků směřujících na Smíchov. Tanky
stály těsně za sebou uprostřed vozovky a nemohly se pohnout dopředu ani zpět, most
byl  v obou směrech zcela  ucpán.  Teprve teď jsem si  začal  plně uvědomovat realitu
vojenské okupace.

Denní tisk se neprodával, noviny se rozdávaly zadarmo, lidé si je vzájemně předáva-
li. Vydávaly se jako dvojlist o čtyřech stranách, nebo jen dvě strany na jednom listě. Vy-
cházely denně v několika vydáních, aby reagovaly na nejnovější události.

Sunul jsem se s kufrem zvolna směrem k domovu. Najednou se mi zdálo, že je vše
strašně daleko. Tu vzdálenost si člověk začne uvědomovat, teprve když jde pěšky. Ob-
čas jsem se zastavil  a  přečetl  nějaký leták.  Musel  jsem se dostat  domů do setmění.
V Praze bylo nevyhlášené stanné právo.



V práci mě vůbec nečekali
   

Když jsem se v pondělí ráno 26. srpna 1968 objevil v práci, všichni byli překvapeni.
Očekávali, že si svůj pobyt ve Velké Británii přinejmenším prodloužím, nebo se do Čes-
koslovenska vůbec nevrátím. V ústavu panoval chaos a dusná atmosféra z obav, co bude
dál. Nepracovalo se, lidé diskutovali, na nástěnce se objevovaly výstřižky z novin a pro-
testní dopisy. Pokoušel jsem kontaktovat členy závodního výboru ROH. 

Předseda Jiří Musil se chystal s manželkou a dcerou do Velké Británie, kde hodlal
požádat o dlouhodobou stáž na London School of Economics. Otakar Nečas mi ozná-
mil, že na funkci rezignuje. Jeho manželka byla Švýcarka a on nechtěl mít potíže. 

Sešli jsme se nakonec jen čtyři – Milan Krejčiřík, Miroslav Mimra, Ivo Nový a Vác-
lav Skočdopole, a začali debatovat o tom, zda má vůbec smysl za této situace pokra-
čovat, nebo máme všichni podat demisi. Byli jsme si vědomi, že budeme-li pokračovat
v tomto složení a v té politice, kterou jsme dělali, nemůže to s námi dopadnout moc
dobře,  jdeme  do  předem  ztraceného  boje,  hlavou  proti  zdi,  ale  převládl  názor,  že
kdybychom teď rezignovali, mohlo by to dopadnout mnohem hůře. Vypadli bychom ze
hry a uvolnili místa někomu, kdo by mohl škodit. V agendě závodního výboru byla řada
kompromitujících písemností. Shodli jsme se na tom, že bude pro všechny lepší, když
budeme své pozice hájit co nejdéle, jak to jen bude možné. Očekávali jsme, že v blízké
budoucnosti budeme pravděpodobně vystaveni politickému nátlaku, a tak jsme se vzá-
jemně ujistili, že nikdo z nás nepřistoupí na žádnou úplatnou nabídku členství v KSČ.

Kolegové mi navrhovali,  abych převzal předsednictví, protože jsem získal ve vol-
bách druhý nejvyšší počet hlasů. No, moc se mi do toho nechtělo, a nezastírám, že jsem
měl také strach, ale někdo toho předsedu dělat musel. 

Rozhodli jsme se, že v prvé řadě se pokusíme dokončit akce, které jsme započali
ještě před sovětskou okupací:  Očistu kádrových spisů a Rehabilitaci politicky posti-
žených osob v padesátých letech.

Již několik dnů po zvolení do závodního výboru jsme požádali ředitele o souhlas, aby
zaměstnanci mohli nahlédnout do svých kádrových spisů a bylo jim umožněno vyjádřit
se k nepravdivým a zaujatým posudkům. 

Ředitel  s  návrhem souhlasil.  Do té  doby byly kádrové spisy důvěrné,  s  obsahem
mohli být seznámeni pouze pracovníci kádrového oddělení a příslušný vedoucí posu-
zované osoby, pokud byl členem KSČ.

Na sekretariátu ředitele objevila Irena Petráková kopii příkazu ministra techniky Mi-
loslava Hruškoviče. Podle ní připravil Václav Skočdopole návrh směrnice pro úpravu
kádrových spisů ve VÚVA. Požádali jsme ředitele o zpřístupnění spisů zaměstnancům
2. 7. 1968 a on už 7. 7. 1968 vyjádřil svůj souhlas a 28. 8. 1968, tedy týden po invazi,
vydal interní směrnici, jak to realizovat. Směrnici podepsal Václav Kasalický.

Akce „Očista kádrových spisů“ byla ukončena 31. března 1969. Všichni zaměstnanci
si své kádrové spisy prohlédli, nevhodné a neobjektivní posudky byly vyřazeny a zniče-
ny. Kádrové spisy tří zaměstnanců, kteří se v té době nacházeli v zahraničí (Křížová,
Musil, Roubíček) byly uschovány v zapečetěné obálce až do jejich návratu. O ukončení
akce byl vyhotoven závěrečný protokol.



Podnět k rehabilitaci bývalých zaměstnanců VÚVA, kteří byli v roce 1958 postiženi
tzv.  třídně  politickými  prověrkami,  přišel  zvenku.  Už  17.  4.  1968  zaslal  ředitelství
ústavu a závodnímu výboru ROH žádost o rehabilitaci bývalý zaměstnanec Dr. Franti-
šek Stránecký.

   

Dopis vyřizoval tehdejší zástupce ředitele Václav Kasalický, který 29. 4. 1968 věc
předal vedoucímu provozu Miroslavu Kolomazníkovi. Požádal ho, aby na dopis odpo-
věděl a zařídil ustavení zvláštní komise sestavené ze zástupců základní organizace KSČ
a závodního výboru ROH, která by se otázkou rehabilitací podrobně zabývala. Současně
měl požádat vedoucího kádrového odboru Jana Lercha,  aby připravil  pro komisi ar-
chivní dokumenty. 



Nově zvolený závodní výbor projednal návrh na zřízení rehabilitační komise už na
své druhé schůzi dne 1. 7. 1968. Následujícího dne informoval o tom ředitele a navrhl
mu, aby do rehabilitační komise jmenoval tyto členy  
   

Milan Krejčiřík, Václav Skočdopole a Irena Petráková
    

a 8. 7. 1968 doporučil ještě, aby v rehabilitační komisi byla osoba s právním vzděláním  
   

JUDr. Zdeňka Hájková

Ředitel ústavu prof. Vladimír Červenka jmenoval rehabilitační komisi 9. 7. 1968 ve
složení: 

• za vedení ústavu –  Miroslav Kolomazník, Zdeňka Hájková
• za základní organizaci KSČ –  Jan Lhotský,  Julius Šif
• za závodní výbor ROH –  Milan Krejčiřík,  Václav Skočdopole

   

Na předsedkyni rehabilitační komise byla navržena JUDr. Zdeňka Hájková. Ta ji ale
odmítla. Tak se předsedou stal Milan Krejčiřík.
   

Rehabilitační  komisi  udělil  ředitel  pravomoc prostudovat  veškeré  dostupné doku-
menty týkající se prověrek, dal souhlas k prošetření jednotlivých případů a požádal ko-
misi, aby mu předložila návrh na způsob řešení křivd způsobených politickými prověr-
kami. Všem vedoucím organizačních útvarů uložil, aby vycházeli rehabilitační komisi
při plnění jejich úkolů vstříc.

Již po prostudování prvých dokumentů o třídně politických prověrkách v roce 1958
jsme dospěli k závěru, že propuštění zaměstnanců ze zaměstnání z politických důvodů
bylo v té době nezákonné, protože odporovalo platné Ústavě 9. května Československé
republiky. Ústava zaručovala občanům svobodu osobnosti a jejího projevu a zaručovala
rovnost  před  zákonem,  ale  dochované  důkazy  svědčily  o  tom,  že  zaměstnanci  byli
hodnoceni podle třídního původu a politických názorů.

Dne 19. července 1968 vydala rehabilitační komise usnesení, v němž prohlásila
výsledky třídně politické prověrky z roku 1958 za neplatné.

Současně rehabilitační komise navrhla  řediteli  a  základní organizaci  KSČ, aby se
všem  postiženým  osobám  písemně  omluvili,  čímž  by  jim  byla  poskytnuta  alespoň
částečně morální rehabilitace. Ředitel souhlasil a akceptoval návrh omluvného dopisu,
který  mu rehabilitační  komise  doporučila.  Následně bylo  odesláno  56 dopisů  pode-
psaných ředitelem prof.  Vladimírem Červenkou a předsedkyní  ZO KSČ akad.  arch.
Zdenou Červenkovou – všem propuštěným zaměstnancům, jejichž adresy se podařilo
vypátrat.



SRPEN 1968

Myslete na chorál, malověrní,
                       myslete na chorál!

   

František Halas

Myslete na odplatu, kolaboranti,
                            myslete na odplatu!
   

          MY 68  (dobový časopis)

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa byla vpádem armád pěti komu-
nistických zemí Varšavské smlouvy do Československa, který se uskutečnil 21. srpna
1968.  Důvodem intervence,  podpořené  žádostí  konzervativního  křídla  Komunistické
strany Československa, byly liberálně reformní vnitropolitické změny známé pod ná-
zvem Pražské jaro.
   

Byla obsazena většina důležitých měst a došlo k přerušení rozhlasového vysílání. V
prvních  hodinách  okupace  přijalo  vedení  komunistické  strany  usnesení,  které  odsu-
zovalo invazi. Krátce poté byli tito vedoucí představitelé zatčeni a zavlečeni do Sovět-
ského svazu.  Snahu prookupačních sil  o  ustavení  kolaborantské vlády však zabránil
spontánní masový odpor většiny obyvatel, který trval přibližně týden a při kterém ob-
čané vyjadřovali podporu internovaným politikům, dokud ti se nevrátili zpět do vlasti.
   

Postupně však došlo k odvolání většiny reforem, komunistický režim byl opět utužen
formou  normalizace  poměrů  a  reformní  politici  buď  změnili  názor,  anebo  byli  na-
hrazeni. Odpor obyvatelstva proti okupaci byl nakonec zlomen brutálním potlačením
protestů při prvním výročí okupace. Sovětská vojska pak zůstala v Československu až
do roku 1991. V očích světové veřejnosti byl ale tímto aktem socialismus sovětského
typu zdiskreditován.





Sto třicet sedm mrtvých
   

Okupace Československa si do konce roku 1968 vyžádala 137 mrtvých, zhruba 500
těžce a stovky lehce zraněných. 
   

Pavel Albert tragicky zahynul  nedaleko budovy Československého rozhlasu na
pražské Vinohradské třídě. Poté, co zde zběsilá sovětská palba zapálila několik domů
a plameny i kouř uvěznily obyvatele jejich bytů, se Pavel pokusil uniknout spalujícímu
žáru skokem z okna. Po pádu z výšky čtvrtého patra utrpěl tříštivé zlomeniny lebky
a otok mozku a na místě zraněním podlehl.
   

Josef Hanus zahynul ve svém bytě na následky sovětské palby. Sověti na ulici si-
lně stříleli a projektily vletěly do jejich bytu. Paní Hanusová si povšimla, jak manžel
klesl k zemi. Přiskočila k němu a zjistila, že má prostřílený hrudník. Utrpěl mnohačetná
střelná poranění, naprosto neslučitelná se životem, a namístě zahynul.
   

Marie Charousková přecházela ulice na
pražském Klárově. Chtěla přesednout na tramvaj
do Dejvic. Zcela nesmyslně a bezdůvodně ji za-
střelil ze samopalu jeden ze skupiny opodál stojí-
cích sovětských vojáků. Dávka ji zasáhla do pra-
vé nohy a břišní krajiny, projektily prorazily stře-
va a porušily stehenní tepnu. Převezli ji do neda-
leké nemocnice Pod Petřínem, kde fatálnímu po-
ranění podlehla.
   

Jana Jenšovského postřelili  ve večerních hodinách u Prašného mostu v Praze
sovětští  vojáci bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Údajně stříleli  ještě po dalším ob-
čanovi, který však palbu přežil. Jana Jenšovského převezla sanitka do nemocnice, kde
vážnému zranění dutiny břišní a vnitřních orgánů podlehl.
   

Patnáctiletý  učeň  Karel  Němec se  vracel  s  kamarádem  Karlem Pariškem
domů a svezení jim nabídl řidič dodávkového automobilu Karel Šárka. Chlapci nastou-
pili. Když Šárka projížděl po vltavském nábřeží v prostoru Podolské vodárny, zcela bez-
důvodně a bez varování po jeho dodávce zahájila sovětská hlídka palbu z lehkého kulo-
metu. Řidič měl prostřelené obě ruce, ale chlapci utrpěli fatální poranění. Sovětští vojáci
řidiči odebrali veškeré doklady, které pak odmítli vydat i přivolané hlídce Veřejné bez-
pečnosti, a pouze tvrdili, že vozidlo na jejich pokyn nezastavilo. Přestože svou naprosto
nesmyslnou palbou způsobili tragédii, spokojili se s odcizením osobních dokladů řidiče
a dvěma umírajícím a jednomu vážně zraněnému přestali věnovat jakoukoliv pozornost.
Karel Šárka se přes bolestivé průstřely vydal do nedaleké restaurace, odkud zavolal lé-
kařskou pomoc. Oběma chlapcům však už nebylo pomoci, Karel Němec zemřel namístě
v důsledku průstřelu srdce a závažnému poranění podlehl i Karel Parišek.
   

. . .  a  další, a další  



Překvapení
   

„Tak jsem v jiném stavu…“
„Vážně…?“
„Pokud bys náhodou pochyboval, že jsi otec, tak máš smůlu. Mám krevní skupinu AB.
Dítě může mít kteroukoliv skupinu, určit otce nelze.“

Proč mi to, sakra, říká? Vždyť já o tom nepochybuji. Kvůli tomu jsem se přece vrátil.

Pokud bys náhodou pochyboval...

Tak... je to trochu zvláštní, že se nám to povedlo hned napoprvé.

Pokud bys náhodou pochyboval...

Možná má pochybnosti ona.

Pokud bys náhodou pochyboval...

Proč by si zjišťovala svou krevní skupinu, kdyby si byla jista? 

Pokud bys náhodou pochyboval… 

Lásko, lásko, kam ses mi vytratila?.



50 let existence Československa
   

V pondělí 28. října 1968 uplynulo 50 let od vzniku Československa. V Národním
divadle se konalo předpremiéra Smetanovy opery Libuše, na které jsem byl. Slavnostní
představení v přítomnosti představitelů státu a významných osobností proběhlo až ve
středu. Kněžnu Libuši zpívala Milada Šubrtová (1924-2011). 
   

Vyvrcholením opery Libuše je závěrečné Libušino proroctví. V hledišti bylo několik
ruských vojáků. Seděli v prvních řadách přízemí a protože měli uniformy, byli dobře
viditelní. V napjaté atmosféře jsme všichni povstali a závěr opery sledovali ve stoje.
   

Co dál? To mlha oku zahaluje a mnoho skrývá zkalené-
mu zraku, tajemství hrozná – prokletí! Však nechť se stane
cokoli, cítím v nejhlubších svých ňader hloubi: Můj drahý
národ český neskoná, on pekla hrůzy slavně překoná! 
   

Následoval bouřlivý potlesk a mnohanásobné zvedání opony... 
A co ti Rusové? Když viděli, že přihlížející kolem nich povstávají, tak povstali také.



1969
Jan Palach

   

O tragickém činu studenta Jana Palacha, k němuž došlo ve čtvrtek 16. ledna 1969, při-
nesl páteční denní tisk jen několikařádkovou zprávu.

„Včera krátce před osmnáctou hodinou vydala ČTK tuto zprávu: Městská správa Ve-
řejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se těžce popálil 21letý stu-
dent filozofické fakulty J. P. Na Václavském náměstí se polil dosud neznámou hořlavi-
nou, zapálil na sobě oděv a přivodil si těžké popáleniny. Rychlým zákrokem dispečera
Dopravních podniků byl oheň na studentu uhašen. Záchranná služba odvezla studenta
do nemocnice k ošetření. Motiv činu se vyšetřuje.“

Teprve v sobotu 18. ledna 1969 se veřejnost dovídá z prohlášení vlády ČSR, že byl
u Jana Palacha  nalezen vlastnoručně napsaný dopis,  z  něhož vyplývá,  že  se  jednalo
o politicky motivovaný čin. Jan Palach se rozhodl k tomuto drastickému kroku na pro-
test proti obnovení cenzury a rozšiřování tzv. Zpráv, vydávaných okupačními jednot-
kami. Student utrpěl popáleniny III. stupně na 85% povrchu těla a jeho stav je kritický. 

V neděli 19. ledna 1969 Jan Palach umírá. Již druhý den se na místě, kde se upálil,
začíná scházet od poledních hodin velké množství lidí. Ti se postupně formují v mo-
hutný, tichý průvod ozdobený státními i smutečními vlajkami a zvětšenými fotografiemi
Jana Palacha. V čele je nesen nápis „Věrni zůstaneme“. 

Průvod svou pouť končí před Filozofickou fakultou z jejíhož balkonu vystupují se
svými  projevy  představitelé  fakulty,  studentů,  zástupců  dělníků  a  politici.  Prezident
Ludvík Svoboda v televizním projevu k veřejnosti oceňuje Palachovu osobní statečnost
a dobrý úmysl, ale současně jedním dechem varuje před následováním této cesty odpo-
ru, která by dle jeho slov „stála tisíce nevinných životů“.

V pondělí 20. ledna 1969, se v Plzni upaluje na místě někdejšího pomníku prezidenta
T. G. Masaryka pivovarský dělník Josef Hlavatý. Ve středu  22. ledna 1969 se v Brně
upálil  stavební dělník Miroslav Malinka a studentka Blanka Nacházelová se otrávila
svítiplynem.  „Neměla jsem tu šílenou odvahu jako Jan Palach. Proto umírám tímto
způsobem, je to o hodně lehčí,“ napsala Nacházelová v dopise na rozloučenou. A vlna
sebevražd pokračovala. 

V sobotu 25. února 1969, symbolicky v den výročí komunistického »Vítězného úno-
ra«, následoval Palachova příkladu osmnáctiletý student průmyslové školy v Šumperku
Jan Zajíc. Vlna protestních sebevražd, která nemá v celosvětové historii obdoby, pokra-
čovala. Odhaduje se, že od ledna do konce dubna roku 1969 se pokusilo o sebevraždu
z politických důvodů nejméně 29 lidí, z toho 7 z nich zemřelo.

V reakci na dramatické události, které nastaly po zoufalém činu Jana Palacha a jeho
následovníků, jsme vydali dne 29. ledna 1969 prohlášení o čestném postoji a solidaritě.
Prohlášení jsme podepsali nejprve my, jako členové závodního výboru, a následně jsme
ho předali k podpisu všem ostatním zaměstnancům výzkumného ústavu.



Čestné prohlášení 
   

Prohlášení o čestném postoji a solidaritě obdrželo k podpisu celkem 140 zaměstnan-
ců, z toho 135 jich prohlášení podepsalo, pouze pět zaměstnanců prohlášení podepsat
odmítlo.

Mezi podepsanými jsou všichni vedoucí funkcionáři ústavu – ředitel Vladimír Čer-
venka, Václav Kasalický, Irena Lérová, Oldřich Stach, předsedkyně základní organizace
KSČ Zdena Červenková a dokonce i vedoucí kádrového oddělení Emilie Petrošová.

Prohlášení o čestném postoji a solidaritě
zaměstnanců Výzkumného ústavu výstavby a architektury

   

Morálně vázáni dobrovolnou obětí Jana Palacha, prohlašujeme, že tento čin musí
být podnětem k jednotnému projevu celonárodní vůle vytvořit lidský socialismus, aby
tato oběť nebyla marná a aby se zabránilo dalším. Při té příležitosti stvrzujeme svými
podpisy progresivní politická stanoviska rezoluce I. všeodborového sjezdu ROH českých
zemí a dále následující prohlášení.
   

1. Prohlášení o čestném postoji:
Prohlašuji,  že  se  nedopustím
žádných činů,  které  by  byly  v
rozporu  s  Deklarací  lidských
práv,  občanskými  právy  zaru-
čenými naší ústavou a mým lid-
ským svědomím i za cenu odcho-
du ze své funkce.
   

2. Prohlášení o solidaritě:
Kdyby  se  kterýkoliv  pracovník
našeho ústavu v jakékoliv funkci
stal obětí perzekuce pro své ná-
zory  nebo  politickou  činnost  v
zájmu demokracie, bude to kaž-
dý z nás považovat za ohrožení
svobody  všech  a  vyjádříme  ne-
souhlas způsobem uváženým na-
šimi  volenými  orgány,  od  růz-
ných  protestních  akcí  podpo-
rovaných  celým  odborovým
svazem až po stávku.



Čestné prohlášení podepsali:

1. Bártová Zdeňka, 2. Bébr Jan, 3. Bendová Mira, 4. Blanková Světlana, 5. Bruhová Rů-
žena, 6. Budělovská Jana, 7. Buršík, 8. Černá Dagmar, 9. Červenka Vladimír, 10. Čer-
venková Zdena, 11. Cvak Ladislav, 12. Doležel Alois, 13. Dvorská Božena, 14. Dvorský
Miloslav, 15. Dvořák Bohuslav, 16. Dvořák Kamil, 17. Ďoubalová Zdeňka, 18. Ehlen
Arnulf, 19. Elsner Gustav, 20. Foltýnová Jana, 21. Formanová, 22. Franclová Marie, 23.
Franěk Jiří, 24. Fuchs Milan, 25. Grösslová Milada, 26. Hájková Zdeňka, 27. Hapl La-
dislav, 28. Hanzlíčková Petra, 29. Hartmanová Marie, 30. Hrbek Vítězslav, 31. Hrouda
Vladimír, 32. Hrubá Květa, 33. Hubáček František, 34. Hubáčková, 35. Hubička On-
dřej, 36. Hudcová Milena, 37. Janoušková Věra, 38. Jirásková Věra, 39. Kapsa Lumír,
40. Kasalický Václav, 41. Kašparová Hana, 42. Kodl, 43. Kolomazník Miroslav, 44.
Kopa Bohuslav, 45. Košatková Blanka, 46. Kotačka Lubomír, 47. Kotrmanová, 48. Kra-
jíček Rudolf, 49. Krejčiřík Milan, 50. Kroupová Helena, 51. Křápová, 52. Křováková,
53. Lábus Ladislav, 54. Lavecký Ivo, 55. Lebedová Alena, 56. Lérová Irena, 57. Librová
Eva, 58. Líkař Otakar, 59. Liška, 60. Lišková Eva, 61. Macková Libuše, 62. Mašek
František, 63. Matějka Milan, 64. Měšťánek Josef, 65. Mimra Miroslav, 66. Moučka
Jan, 67. Mrázová, 68. Navrátil František, 69. Navrátil Jiří, 70. Nečas Otakar, 71. Nový
Ivo, 72. Panešová Jiřina, 73. Pavlů, 74. Pecník Alexej, 75. Pém Alexandr, 76. Pešanová
Jaroslava, 77. Petráková Irena, 78. Petrošová Emilie, 79. Petrusová Marie. 80. Piazzová
Marie, 81. Pilpachová Božena, 82. Plodrová, 83. Plšek Jaroslav, 84. Podešvová Milada,
85. Podoláková Věra, 86. Podraský Emanuel, 87. Pohořelý Antonín, 88. Procházka Ví-
tězslav, 89. Procházková Hana, 90. Rojíková Tatjana, 91. Růžička Antonín, 92. Rybáč-
ková Jiřina, 93. Rysková Květoslava, 94. Ryšavý Zdeněk, 95. Saudková Marie, 96. Se-
kerová,  97.  Skočdopole Václav,  98.  Skočdopolová,  99.  Součková Marie,  100.  Smrt,
101. Spolwindová Anna, 102. Stach Oldřich, 103. Stašková Hana, 104. Strnad Jiří, 105.
Šif Julius, 106. Špála Antonín, 107. Šťastný Jan, 108. Štěpánková, 109. Šváb Jaroslav,
110. Tichá Věra, 111. Toužín Vladimír, 112. Tůmová, 113. Vacikarová, 114. Václavek
František, 115. Valenta Zdeněk, 116. Vančurová Zorka, 117. Vaněk, 118. Vavrochová,
119. Vavřička Bohumil, 120. Velínská Dagmar, 121. Verner Dalibor, 122. Vesecká Jana,
123. Veselá Anna, 124. Veselý, 125. Větvičková Olga, 126. Vlček Ivan, 127. Vodáková
Eva, 128. Vojtová Eliška, 129. Vorlová, 130. Vrbová Karolina, 131. Weignerová Františ-
ka, 132. Weignerová Jitka, 133. Zábranská Jaroslava, 134. Zálabský Vladimír, 135. Zá-
rubová Anelise.

Čestné prohlášení odmítli podepsat:

136. Brož Alois, 137. Lhotský Jan, 138. Petrová, 139. Straka Miloslav, 140. Syrová





Marie Saudková

„Tak jsem přinesla to prohlášení.“
„Ježišmárja, my jsme úplně zapomněli, že pracujete doma. Díky.“

      

 – – –
„Marie, Marie, počkejte! Mám tu pro vás spoustu psaní… Už je v tahu. Odpoledne ji

zavolám a zajedu tam.“

Rozesmátá Marie mi otevřela dveře
               

                

Od té chvíle uplynulo mnoho let. Mé vzpomínky jsou velmi mlhavé a já nedokážu
říct, čím mě Marie okouzlila. Bylo pozdní odpoledne. Možná byla po koupeli jen v žu-
panu,  a  ten  se  na  chvíli  rozevlál.  Beznadějně  jsem  se  do  ní  zamiloval.  Mou  za-
milovanost posilovaly podrobné informace z jejího soukromí. V té době procházel ústav
rekonstrukcí. Hlavní vchod byl uzavřen a chodilo se provizorním vchodem z boční ulice
U Lužického semináře.  A tam ve vrátnici  seděla  paní  Geislerová – maminka Marie
Saudkové.



 

Manželství trvalo deset let. Marie přivedla na svět dva syny – Samuela a Davida. Na
začátku vztahu řekla Janovi: 

„Nesnáším lhaní, ale snesu pravdu a umím se s ní vyrovnat i když bude nepříjemná.
Jestli mi někdy zalžeš, vyhodím tě.“ 

A Jan Saudek Marii lhal... 
Zůstala sama se dvěma dětmi. Po dvou letech poznala svou životní lásku – Milana

Knížáka.
Rozumím  Marii.  Prolhanost  také  bytostně  nesnáším.  Ale  říkat  pravdu  vyžaduje

někdy odvahu. Odvaha a štěstí jsou v životě důležité, strašně důležité. Pokud je máte,
býváte úspěšní, šťastní, zdraví a žijete dlouho.



Knížákovy akordy
   

Milan Knížák rád experimentoval. Dostal jsem od něho zadání ze světa hudby. Měl
jsem mu vypočítat a vytisknout všechny třítónové akordy, které je možné zahrát z dva-
nácti základních tónů (c, cis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, ais, h). 

To byla typická úloha z kombinatoriky. Kombinace k-té třídy z n prvků je neuspořá-
daná k-prvková skupina vytvořená z množiny n prvků. Prvky se neopakují a nezáleží na
pořadí prvků ve skupině. Neuspořádané skupiny se v matematice nazývají množiny. Je-
jich počet je kombinační číslo a vypočte se takto:

Odpověď:  Z dvanácti základních tónů je možné zahrát 220 třítónových akordů.

Konkrétně:  1. c-cis-d,   2. c-cis-e …  220. a-ais-h.   

Od Milana Knížáka jsem dostal za odměnu obraz. Byla to abstraktní
kresba postavy člověka, jehož hrudník tvořilo kovové spirálovité péro,
přilepené  na  karton.  Obraz  jsem měl  ve  své  kanceláři  několik  let.
Zmizel během nějakého stěhování. 



Seminář na Technické univerzitě v Dipoli
   

Navzdory sovětské vojenské okupaci Československa se mi podařilo do Finska od-
letět a zúčastnit se semináře na Technické univerzitě v Dipoli spolu s J. Moorem (USA),
R. Mutherem (USA) a B. Whiteheadem (Velká Británie). 

   

Tento článek popisuje některé počítačové programy
pro řešení optimálního uspořádání prostoru, které
byly vyvinuty v Československu. Tyto metody jsou
vhodné pouze pro řešení jen některých typů dispozic,
ale lze je použít jak pro navrhování průmyslových
zařízení, tak i pro občanské stavby. Programy byly
vyvinuty ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury
v Praze v roce 1967 a jejich účelem bylo ověřit možnosti
praktické aplikace počítačů a získat zkušenosti v oboru,
který dosud nebyl prozkoumán.



Dipoli – tady byl v březnu 1969 seminář. 
.

V té době se konalo ve Stockholmu mistrovství světa v ledním hokeji. Čechoslováci
měli u finského obyvatelstva obrovské sympatie, které ještě vzrostly, když se českoslo-
venským reprezentantům podařilo v prvém hokejovém utkání na mistrovství světa po-
razit Sovětský svaz 2:0. 

Helsinky ovládla hokejová horečka. Na kdejakém ledovém plácku hráli finští kluci
hokej a s naprostou samozřejmostí se oslovovali – pro ně trochu exoticky znějícími jmé-
ny československých hokejistů – Golonka, Holik. Přiznám se, že jsem se v této atmo-
sféře cítil velmi příjemně a byl hrdý na to, že jsem Čechoslovák. 

Se Sovětským svazem hrálo
československé  mužstvo ještě
druhý zápas  v pátek  28. břez-
na 1969  a  já  ho  sledoval  na 
finské televizi  spolu  s  panem
Osmo Rantou  v  restauraci ho-
telu Marski.

Mezi hosty se brzy  rozkřik-
lo,  že  v  restauraci sedí někdo
z Československa. 

Po skončení utkání – vyhráli
jsme  4:3  –  přítomní hosté po-
vstali  a  vyjádřili  mi  své sym-
patie bouřlivými ovacemi.
 
    



Díky  tomu,  že  jsem  se  vrátil  domů
v   době,   kdy  většina  Čechoslováků   si
v zahraničí  svůj   pobyt   prodlužovala,
nebo z republiky odcházela, získal jsem
si  u  ředitele  profesora  Červenky  ob-
rovskou důvěru.  V roce  1969 jsem vy-
cestoval na Západ ještě dvakrát.

Již  měsíc  po  návratu  do  Prahy  jsem
cestoval   znovu   do   Velké  Británie.
Tentokrát  do Southhamptonu. Ve  sku-
tečnosti  to  byla  jen  záminka.  Mým
hlavním cílem byla návštěva mého  před-
chůdce ve funkci předsedy závodního vý-
boru Jiřího  Musila,  který  bydlel v Se-
venoaks. Informoval jsem   ho,   že   ředi-
tel   Červenka   jeho   pobyt  v  Londýně
legalizoval a že zůstává  i nadále členem
závodního výboru ROH až do případné-
ho návratu. Jiří Musil  se  domů  po třech
létech  vrátil  a  několik let  byl  členem
závodního výboru, kterému předsedal Jiří
Roubíček.
   

Moje poslední cesta na Západ vedla do Rotterdamu. Nevzpomínám si už o čem se
tam jednalo, ale vzpomínám si na příjemné gesto pořadatelů. Na dlouhém stole stály
malé vlaječky jednotlivých účastníků. Československá vlaječka mezi vlaječkami Sovět-
ského svazu a východního Německa chyběla. Pořadatelé ji umístili až na konci řady ve-
dle vlaječky státu Izrael.

První výročí okupace
  Situace před jednadvacátým srpnem připomínala klid před bouří. Na jedné straně je
veřejnost vrcholnými představiteli  komunistické strany ujišťována o svém odhodlání
pokračovat v politickém kurzu zahájeném v lednu 1968, na druhé straně je varována
před občanskými aktivitami, které kritizují »stranické a státní vedení«, čímž vyvolávají
nedůvěru a neklid ve veřejnosti.

Na prvé výročí okupace se veřejnost dlouho připravovala. Mezi lidmi kolovaly různé
letáky, které vyzývaly, jak by se měli lidé v »Den hanby« chovat. Doporučovalo se, aby
šli do práce v černém oblečení, nebo měli na oděvu černou pásku případně trikoloru,
měla být bojkotována veřejná doprava, kina, divadla a sportovní akce, na pracovištích
měla být zastavena na několik minut práce a mělo se vzpomenout na srpnové události
roku 1968. Kdo může, ať přijde demonstrovat. Přesně v pravé poledne měly všechny
automobily zastavit, rozsvítit světla a troubit, lidé měli hlasitě protestovat proti okupaci.
   



Husákovo gestapo

V létě bývá Praha plná zahraničních turistů a nebylo by tomu pravděpodobně jinak
ani v srpnu 1969. Třetí srpnový týden začal pro obdivovatele staré Prahy zvlášť příznivě
– slunce zůstalo ukryto za hustými mraky a pobyt v ulicích byl příjemný. Navzdory
tomu mnoho zahraničních turistů do Prahy nepřijelo. Ne snad proto, že by přijet nechtě-
li, ale do Československa se přes hranice nedostali. Blížilo se prvé výročí invaze vojsk
Varšavské dohody a násilné potlačení Pražského jara. Očekávalo se, že v Praze budou
demonstrace, a tak vláda dělala všechno možné i nemožné, aby očitých svědků proti-
režimních demonstrací bylo co nejméně.

Pracoval jsem na Malé Straně v Letenské ulici, což bylo jen pár kroků od Staroměst-
ského náměstí a odtud jen skok na Václavské náměstí. Přístup na Václavské náměstí byl
ten den plně pod kontrolou příslušníků SNB a nebylo snadné se tam dostat. Kontrolova-
li osobní doklady a docházelo i k zadržení osob a předvádění k výslechu. Přesto jsem se
tam vypravil. Zvítězila nejen zvědavost, ale především snaha „být u toho“ a zažít tu at-
mosféru na vlastní oči.

Přeběhl jsem Mánesův most a zamířil přes Palachovo náměstí Kaprovou ulicí na Sta-
roměstské náměstí. Bylo poloprázdné. Došel jsem ke Staroměstské radnici a přibližně
v místech, kde stálo popraviště dvaceti sedmi českých pánů, jsem se na chvíli zastavil,
protože na mě lehce zavanul zvláštní čpavý zápach. Pak jsem pokračoval dál pod proti-
lehlým podloubím do Melantrichovy ulice. Tam čpavý zápach zesílil a doprovázelo ho
lehké pálení v očích. Připomínalo to známý pocit při krájení cibule. Slzy se mi draly do
očí a já je musel na chvíli zavřít, aby se palčivý pocit zmírnil. 

Napadlo mě, že by to mohl být slzný plyn. Neměl jsem s ním sice pražádné zku-
šenosti, ale usoudil jsem, že by tak nějak mohl působit. Po chvíli jsem si na lehké pálení
v očích už zvykl, a tak jsem pokračoval Melantrichovou ulicí dál. Na jejím konci, kde
ústila do Rytířské, stál velký shluk lidí. Došel jsem až k němu a snažil jsem se z boku
kolem domu protlačit dopředu, abych zjistil, co se tam děje.

Ústí  Melantrichovy ulice  uzavíral  kordón příslušníků Lidových milicí  v  modrých
uniformách. Stáli těsně vedle sebe, na hlavách měli vojenské přilby a v rukou drželi
samopaly s nasazenými bodáky namířenými proti davu. Ozbrojenou jednotku milicio-
nářů tvořili starší muži kolem padesátky.

–   –   –

„Že se nestydíte, dědci pitomí, proti vlastním lidem, Češi proti Čechům, dělníci proti
dělníkům,“ vykřikl kdosi z davu.

„To nejsou žádní dělníci, jsou to hajzli bezpáteřní. Copak by tohle mohl udělat nor-
mální slušnej člověk? Lidová milice – ozbrojená složka lidu s bodáky proti lidem!“

„Je to přece ozbrojená složka komunistické strany. Takovou ozbrojenou složku měli
i nacisti!“



1  Místo, kde stáli milicionáři se samopaly s nasazenými bajonety.
2  Místo, kam jsem se přesunul po zákroku a odkud jsem pozoroval příslušníka SNB.

      

„Chlapi, copak to vážně nechápete, že tu stojíte proti obyčejným lidem a bráníte par-
taj, které nikdy nešlo o lidi, ale jen o moc a o prachy!“

„Za mizerný prachy zrazují národ, Jidášové – že jim není trochu hanba!“ Z davu vy-
létla hrst drobných mincí a s cinkotem dopadla na ocelové přilby milicionářů. Ozval se
smích.

„Nenadávejte jim,“ začal kdosi smířlivěji. „Vždyť to jsou ubožáci, měli bychom je li-
tovat. Do smrti nezapomenou na tenhle obraz – jak s namířenou zbraní tady stojí proti
vlastním synům a vnukům. Tohle v alkoholu neutopí, bude je to pronásledovat po celý
život, ve snech, i na smrtelné posteli.“

„Nedělej si iluze, kamaráde, ti nemají špetku svědomí. Jednou je za to jistě vyzna-
menají a oni se tím budou chlubit.“
   

Situace byla stále napjatější. Výkřiky z davu vyváděly milicionáře z míry. Na jejich
čelech  pod  ocelovými  přilbami  se  začaly  objevovat  praménky  potu,  nervózně  jim
drkotaly zuby a těkaly oči.

Vyhoupl jsem se na parapet výkladu, abych viděl, co se děje v Rytířské ulici. Za zády
milicionářů se formovala zvláštní jednotka.  Tvořili  ji  mladí muži v zelených unifor-
mách, bílých přilbách, s dlouhými bílými pendreky. Bylo to zřejmě zvláštní komando
vycvičené k zásahům proti demonstrantům. Seskočil jsem s parapetu a dal se na ústup
směrem k Havelské ulici. Na rohu jsem se zastavil a čekal, co se bude dít.



Po chvíli  se kordón milicionářů rozestoupil  a zvláštní komando v bílých přilbách
s bílými pendreky vyrazilo z Rytířské ulice vpřed. Dav se dal na úprk směrem ke Sta-
roměstskému náměstí. Přitiskl jsem se ke zdi domu na rohu Havelské ulice a sledoval
zákrok. Klusající útvar pronásledoval prchající dav, až ho zahnal na konec Melantri-
chovy ulice. Pak se zvolna začal vracet. Snažil jsem se ukrýt v domě na rohu Havelské
ulice, abych nebyl spatřen. Rozběhl jsem se k nejbližším dveřím a vzal za kliku. Dveře
naštěstí povolily. V pološeru chodby stálo několik lidí, na schodišti seděla mladá žena
s hlavou ve dlaních. Tiše jsem pozdravil. Stáli jsme několik minut beze slov, jen z ulice
pronikal tlumený hovor a smích kolem procházejících příslušníků „zvláštního útvaru“.

Asi po deseti minutách jsem vyšel opět z domu a nahlédl do Melantrichovy ulice.
Kordón milicionářů, který uzavíral vstup do Rytířské, byl už zase na místě. Vrátil jsem
se zpět a prošel uličkou kolem kostela sv. Havla na okraj Rytířské, který nebyl uzavřen.
Bylo odtud dobře vidět, jak se zprava od Uhelného trhu blíží větší skupina demonstran-
tů. Uprostřed ulice, pár kroků ode mne, stál příslušník bezpečnosti. 

„Tak oni nedají pokoj, svině,“ zahučel polohlasně. Pak vyjmul granát se slzným ply-
nem a připravoval ho na odhození. Demonstranti se zvolna blížili k ulici Na Můstku.
Chovali se klidně, nic nekřičeli, šli pomalu v sevřené řadě. 

„Svině,“ procedil znovu zlostně. Pak se rozběhl a bez jakékoliv výstrahy hodil před
kráčející demonstranty granát se slzným plynem.

Účinek se projevil okamžitě. Dav se zastavil, lidé byli zcela ochromeni, začali si za-
krývat pálící oči a pokoušeli se dostat z okruhu působení plynu. Většina z nich byla na-
tolik  dezorientována,  že zůstala  stát  na místě  a ani  nepostřehla,  že už se připravuje
k útoku zvláštní útvar v bílých přilbách.

Příslušníci  zvláštního  komanda měli  tentokrát  jednoduchou práci.  Nemuseli  příliš
spěchat. Postupovali vpřed pochodovým krokem a jen výhružně mávali dlouhými bílý-
mi pendreky. Demonstranti se dali zběsile na útěk.

Bylo mi jasné, že tudy neprojdu, tak jsem chtěl uzavřený střed města obejít. Vrátil
jsem se zpět a přes Malé náměstí, Jilskou a ulici Na Perštýně jsem došel až na Národní
třídu a odtud jsem se vydal směrem k Jungmannovu náměstí. Před Jungmannovou ulicí
stáli příslušníci zvláštních jednotek v bílých přilbách, a tak jsem se rozhodl, že raději
projdu do ulice pasáží. Tak se také stalo. Jenže Jungmannova ulice byla v dolní části za-
plněna davem lidí. 

Chtěl jsem se protlačit dopředu, ale sotva jsem ušel pár metrů, začala trestná výprava
„bílých přileb“. Tentokrát jsem se ocitl v davu pronásledovaných. Ke vší smůle do mě
ještě někdo zezadu vrazil a já upadl na zem. I když jsem ihned vstal a dal se na úprk,
ztratil jsem pár desítek metrů a zůstal na konci peletonu, kde padaly rány pendrekem. 

„Tak to je konec, Milane“ zaznělo vedle mě. „Definitivní konec pohádky o spraved-
livém společenském řádu.“ Bývalý spolužák z  vysoké školy Josef  Brožek,  původně
dělník, později ministerský úředník, donedávna přesvědčený komunista. Běžel se mnou
někde v prchajícím houfu. „Tohle lidi komunistům už nikdy neodpustí!“

Jeden starší muž měl zkrvavělý obličej a na zádech dlouhou krvavou ránu, která pro-
sakovala bílou košilí. Byl zcela otřesen, opíral se o zeď a chvílemi se zdálo, že se o něj
pokouší mdloba. Lidé kolem něho se zvolna vzpamatovávali z šoku a začali nadávat.



„Co jsme udělali? Jak si vůbec mohou dovolit nás takhle mlátit?“
„Jsme snad zločinci nebo dobytek? Chovají se jako gestapáci!“
A dav se vzdorovitě otočil ke svým pronásledovatelům a začal skandovat:
„Husákovo gestapo! Husákovo gestapo!

  

  

3  Místo, kde jsem stál v době, kdy komando „bílých přileb“ zaútočilo na dav.
   



1970
Politické pohovory

   

Rok politických prověrek, kterým se říkalo pohovory. Komunisté to dostali v roce 1970
jako stranický úkol a museli to nějak vyřešit. Prověrky se konaly až v závěru roku a ko-
misi, která mne prověřovala, tvořili pouze dva lidé: Nový předseda základní organizace
KSČ Alois Brož a nový ředitel ústavu Václav Kasalický.

–  –  –

Začal Kasalický: „Tak, co bys nám řekl o vstupu vojsk?“
„Můj názor je přece veřejně známý. Byla to velká chyba.“
„Hm, hm… a máš něco proti normalizaci?“
„Pokud máš na mysli skutečný význam toho slova, tak určitě nic. Dokonce si myslím,

že jsem pro normalizaci z pozice své funkce udělal toho hodně.
Nastalo hrobové ticho, které po několika vteřinách přerušil Alois Brož.
„Soudruh Krejčiřík je pomýlený. Jednou to ale určitě pochopí, že pro záchranu soci-

alismu byla bratrská pomoc nezbytná.“ 
   

–  –  –

Zdena Hájková mě požádala, abych byl při pohovoru přítomen. Měla obavy, aby na
ní nebyl vyvíjen nátlak. Moje přítomnost by ji uklidnila. Zeptal jsem se Kasalického.

„Samozřejmě, že tam můžeš být. Jsi přece předseda závodního výboru.“
Pohovor začal klidně. Na standardní otázky ke vstupu vojsk a normalizaci doktorka

Hájková odpovídala klidně v podobném duchu jako já. Pak ale přišel nečekaný útok od
Aloise Brože:

„Soudružko Hájková, jste si vědoma toho, že jste jedinou osobou z celé rehabilitační
komise, která má právní vzdělání?“

„Ano.“
„Jste tedy plně odpovědná za prohlášení rehabilitační komise o neplatnosti prověrek

z roku 1958?“
„Ano.“
„Takže nám podepíšete, že to prohlášení neplatí.“
„Nepodepíšu.“
„Proč?“
„Protože to prohlášení platí.“
„Jak to že platí?“ vykřikl Kasalický. „Proč jste to neposuzovali podle ústavy Česko-

slovenské socialistické republiky?“
„Protože ta ústava tehdy neplatila. Zákony přece nelze uplatňovat zpětně.“
„Soudružko Hájková, vy nám teď podepíšete…, že to prohlášení neplatí...“ skoro za-

prosil Brož.



„Nepodepíšu.“
„Máte okamžitou výpověď!“ vykřikl rozzlobený ředitel.
Dr. Hájková vstala a chystala se odejít.
„Počkejte…“ pokračoval Kasalický už klidněji, „výpověď se bere zpět. Dáte nám to

stanovisko písemně.“
–  –  –

Závěrem k činnosti rehabilitační komise:
   

Rehabilitační komise se při své úzce vymezené funkci, pro kterou byla zřízena, řídila
přísně tehdy platným právním stavem. Prakticky se omezila na zaslání omluvných dopi-
sů oněm osobám, u nichž dospěla k závěru na základě dostupných materiálů, že při pro-
vádění třídně-politických prověrek v r. 1958 došlo ke křivdám. Zaslání těchto omluv-
ných dopisů považovala komise za samozřejmou občanskou slušnost. K projednávání
nebo dokonce přiznávání nějakého hmotného odškodnění v jakékoli formě neměla ko-
mise oprávnění a také se touto otázkou nezabývala. 
   

8. února 1971             Hájková

Závěrečný protokol Rehabilitační komise (leden 1970)
   

Z právního hlediska došlo k politickým křivdám a nespravedlnostem za uplynulá léta
proto, že se nedodržovaly zákony a nařízení, zejména základní zákon republiky, Ústava.
   

Že k tomu však došlo v takovém rozsahu,  zavinilo  nerespektování  marx-leninského
učení v praxi. Došlo k rozporu mezi idejemi komunistické společnosti, společnosti vý-
vojově  nejsvobodnější,  i  sociálně  spravedlivé,  s  praktickou diskriminací  osob,  která
měla těmto cílům sloužit. Zjevně šlo o zanedbání poučky o nutnosti dialektické jednoty
cílů a prostředků.
   

Proto  také  důsledky těchto  akcí  byly  vesměs  negativní  jak  pro  jednotlivce,  tak  pro
společnost.



1971
Maminčino tajemství

   

Brzy po nastěhování do vily v ulici Na Květnici rodiče zjistili, že pan Sklenář se svým
bratrem,  který  emigroval  do  USA,  vůbec  nekomunikuje.  Jeho  dopisy  vůbec  nečetl,
házel je rovnou do koše. Maminka jeden odhozený dopis našla, otevřela ho a panu Jose-
fovi Sklenářovi do USA odpověděla. Současně ho poprosila, aby případnou odpověď
nezasílal přímo jí, ale na moji adresu.

Tak vnikla letitá korespondence mezi maminkou a bratrem majitele vily, který byl lé-
kařem a žil v Californii. Pravidelně ho informovala o všem, na co se jí zeptal.

Když se MUDr. Josef Sklenář chystal sepsat závěť, byl rozhodnut všechno věnovat
charitě. Maminka mu to rozmluvila. Připomenula mu, že by tím krokem neutrpěl jeho
bratr,  ale  především bratrův syn Michal,  který ale  za nic  nemůže.  A on svou závěť
změnil ve prospěch Michala.

Po jeho smrti zaslal americký vykonavatel závěti Michalovi i korespondenci, která
po zesnulém zbyla. Bylo v ní i několik dopisů od mojí maminky.



1972
Úmrtí tatínka

   

Zdravotní  následky  italské  fronty  (špatná  funkce  ledvin,  ledvinové  kameny)  tatínka
provázely po celý život. Kameny v močových cestách mu způsobovaly často krušné
chvilky. V té době ještě neexistovaly dnešní léčebné postupy, kdy se drcení ledvinových
kamenů provádí bez operace. Tehdy byly pouze dvě možnosti – cystoskopie nebo opera-
ce. A ta cystoskopie připomínala středověké mučení. Dělala se bez lokálního umrtvení
při plném vědomí a pacient musel být připoután ke křeslu.

Koncem června 1972 byl tatínek operován v Thomayerově nemocnici. Bylo to už po-
druhé. Tentokrát se ale dostavily komplikace.

Když za ním maminka přišla ve středu 27. září odpoledne na návštěvu, jeho lůžko
bylo prázdné. „Asi ho někam odvezli na vyšetření,“ pomyslela si a šla se zeptat zdravot-
ní sestry.

„Nevíte, prosím, kde je můj manžel? Přišla jsem na návštěvu a lůžko je prázdné.“
„Je mi to moc líto, paní, ale váš manžel dnes dopoledne zemřel.“

Poslední foto tatínka.
Vranovská přehrada, 
léto 1971.
Zleva Milan Krejčiřík,
maminka, paní Kulhánková, 
tatínek a dvouletý Honzík.



1976
Pozvání do Luhačovic

Byli jsme pozváni na společné setkání bývalých vojenských akademiků, kteří studovali 
na Vojenské fakultě Vysoké školy železniční do Luhačovic. Setkání se uskutečnilo v so-
botu 28. února 1976.

Seděli  jsme  ve  velké  místnosti  za  stoly,  které  byly  sraženy  k  sobě  do  čtverce,
abychom na sebe  vzájemně viděli.  V čele  uprostřed seděl  plukovník Dousek a  naši
bývalí velitelé. Pak nás plukovník Dousek vyzval, abychom vyprávěli o svých dalších
osudech po odchodu ze školy. A tak jeden po druhém vstával a krátce vyprávěl o tom,
co dělal a co dělá. Ta vyprávění byla většinou strohá. Každý uváděl jen údaje o svých
pracovištích a svých funkcích, a tak když došla na mě řada, chtěl jsem atmosféru trochu
oživit. Povstal jsem a řekl:

Myslím, že mým největším omylem bylo, že jsem podepsal přihlášku na Vojenskou
technickou akademii. Již brzy po nástupu na vojnu jsem zjistil, že ze mě asi nikdy dobrý
voják  nebude,  protože  plnit  rozkaz,  bez  možnosti  pochybovat  a  diskutovat  o  jeho
správnosti, je mi bytostně cizí.

Přiznám se, že při povelu »vlevo v bok« jsem měl častokrát chuť udělat 
»vpravo v bok«  a  když velitel rozkázal »Soudruhu vojíne, ke mně!«, měl 
jsem velkou chuť zařvat: „Soudruhu plukovníku, polibte mi prdel!“ 
A  protože  moje nechuť plnit slepě rozkazy byla často zřetelná  z  výrazu 
mé tváře a protože jsem občas svým vnitřním nutkáním podlehl,  vyvo-
lával jsem drobné konflikty a komplikoval velitelům život.

  Na konci třetího ročníku jsem byl nečekaně propuštěn z armády. Pokoušel jsem se
dostudovat na civilní technice, jenže sotva jsem začal, přišel posudek od vojáků a mě
opět vyhodili.  Byl jsem nucen vystřídat několik zaměstnání,  než jsem našel to pravé
a než se mi podařilo vysokou školu dostudovat. Pracoval jsem na stavbách, v projekci
a dnes pracuji ve výzkumu. Již řadu let se zabývám využíváním počítačů a tato práce
mě baví.

Bezprostředně po skončení svého vystoupení jsem si povšiml, že plukovník Dousek
přestal na chvíli sledovat vyprávění dalších absolventů a začal se bavit se svými souse-
dy. Když pak dozněl příběh posledního z přítomných, zvolna se zvedl a přišel za mnou.

„Víte, je to už hodně dávno, a já si na podrobnosti přesně nevzpomínám,“ začal vy-
právět, „ale nechtěl bych, abyste si myslel, že na vašem propuštění a na tom, co násle-
dovalo, nesu nějakou vinu a abyste se na mě proto zlobil...“

No, moc jsem mu nevěřil, myslel jsem si, že se jen vymlouvá, ale protože jsem se
s tím vším už dávno vnitřně vyrovnal a necítil jsem k němu, ale ani k nikomu z býva-
lých kolegů žádnou hořkost, odpověděl jsem zcela upřímně a po pravdě:

„Ale já se na vás opravdu nezlobím, soudruhu plukovníku.“
Usmál se a já v jeho očích zahlédl úlevu. Chvíli jsme spolu ještě rozprávěli a vzpo-

mínali na vojenskou službu. Pak jsme se rozloučili. Stiskl jsem mu ruku a on zvolna od-
cházel na své místo. Bylo to také naposledy, co jsem mu pohlédl přímo do očí.



1977
Sestřenice Zina podepsala Chartu 77

   

Moje sestřenice  Zina Kočová –  Freundová  studovala na Filozofické fakultě Karlovy
univerzity perštinu. Ze studia byla vyloučena poté, co jako jedna z prvních podepsala
prohlášení Charta 77. Následovala série nucených zaměstnání v dělnických profesích.

Stala se také obětí akce Asanace, což byl krycí název operace StB, která měla donutit
politicky nepohodlné osoby k odchodu z Československa. Při této akci byly používány
různé formy psychického i fyzického nátlaku a vydírání.

V noci 13. října 1981 byla ve svém bytě přepadena příslušníky StB a surově zbita. Po
jejich  »návštěvě«  zůstala Zina ležet na zemi nahá, potlučená, s otřesem mozku. Aby
nemohla zavolat pomoc, poškodili ji telefon. Přímí pachatelé byli po listopadu 1989 od-
souzeni k nepodmíněným trestům.

Po tomto brutálním útoku a vyhrožování: „Jestli se nevystěhujete, tak jdete do krimi-
nálu, důkazního materiálu už máme dost,“ Zina ještě v roce 1981 emigrovala i s manže-
lem do Velké Británie. Na začátku 90. let se vrátila do své vlasti.
   

          Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze na Palachově náměstí



1979
Sovětská válka v Afghánistánu

  

Když 24. prosince 1979 napadly sovětské jednotky Afghánistán, měla Moskva za to, že
půjde jen o několikatýdenní operaci. Konflikt se ale nakonec protáhl na devět let a So-
větský svaz značně finančně zatížil. Byl to také jeden z hlavních důvodů, proč se Sovět-
ský svaz začal na konci 80. let hroutit.  Není náhodou, že se sovětská invaze do Af-
ghánistánu podobala té, která v roce 1968 ukončila Pražské jaro. Vpád do Afghánistánu
připravovali stejní lidé jako vpád do Československa. Hned v několika prvních dnech
invaze Sověti dobyli kábulský prezidentský palác, zastřelili tehdejšího prezidenta Há-
fizulláha  Amína  a  na  jeho  místo  dosadili  prokremelského  afghánského  velvyslance
v Československu Babraka Karmala.

Sověti předpokládali, že po období protestů a potlačení odbojných skupin se všechno
zase vrátí do podobného stavu, jako to bylo v Maďarsku a Československu, ale situace
se vyvíjela odlišně. Mudžahedínům se dařilo sovětské armádě úspěšně vzdorovat nejen
díky hornatému terénu, který jim umožnil vést  partyzánskou válku, ale také díky fi-
nanční podpoře Spojených států.
  

   

Oficiální ztráty Sovětského svazu ve válce představují 14 453 mrtvých a 312 zaja-
tých nebo nezvěstných, odhady mluví až o pětinásobku. Celkem bylo 53 753 vojáků
raněno nebo utrpělo jiné trauma. Asi 10 751 mužů bylo v důsledku války zmrzačeno.
Sověti také ztratili 451 leteckých prostředků (z toho 333 vrtulníků), 147 tanků a 1 314
obrněných vozů a bojových vozidel pěchoty.



Vyjednávání  OSN  o  stažení  vojsk  z  Afghánistánu  začala  po  nástupu  Gorbačova
v dubnu 1988 na půdě OSN. Plán počítal s odsunem vojsk v průběhu 10 měsíců. Sovět-
ská vojska v počtu asi 115 000 mužů se ze země stáhla 15. února 1989 na základě mezi-
národních dohod na konci osmdesátých let 20. století. Přispělo k tomu i blokování vý-
vozu obilí do SSSR z USA.
   

   

Obrněné transportéry se po neúspěšné misi vracejí do Sovětského svazu
  

Válka v Afghanistánu značně oslabila sovětské ozbrojené síly a znamenala výraznou
ekonomickou  zátěž.  V  důsledku  sovětské  intervence  několik  zemí,  v  čele  s  USA,
bojkotovalo letní olympijské hry v Moskvě v roce 1980. Spolu s koncem války a sta-
hováním sovětských vojsk ustala stejně rychle mezi lety 1988 a 1989 i podpora mudžá-
hedínů ze strany Spojených států. 

Nastalé „mocenské vakuum“ nad zpustošeným Afghánistánem vyplnily různé (boha-
tě vyzbrojené) mudžáhedínské frakce, mezi kterými se následně rozpoutal boj o moc,
který trval dalších cca 7 let a mezitím přerostl do rozměrů občanské války. 

Neutěšená situace v zemi pro většinu muslimů-mudžáhedínů, která se po odražení
sovětské okupace vrátila k obyčejnému životu, vyústila přibližně v roce 1994 ve vznik
radikálního hnutí Tálibán.



1983
Krátký film Projektování s počítačem

   

Až do vzniku osobních počítačů na začátku osmdesátých let minulého století, existovala
v Československu pouze výpočetní střediska vybavená sálovými počítači. Obvykle se
tam chodilo v bílých galoších v doprovodu specialisty a na nic se nesmělo sahat. 

Mezi architektem a počítačem byla obrovská bariéra. Programy byly koncipované
tak, aby vyhovovaly především specialistům, ale nikoliv architektům. To samozřejmě
architekty odrazovalo. Vlastně ani neměli důvod do výpočetních středisek chodit.

   Milan Krejčiřík a František Rejl diskutují ve výpočetním středisku.
   

Ve filmu režiséra Pavla Herolda Projektování s počítačem byla propagována dialogo-
vá forma práce architekta s počítačem. Počítač klade otázky, architekt na ně odpovídá.
Pokud výsledek nevyhovuje, architekt změní vstupní parametry a výpočet se ihned opa-
kuje. Pokračuje se tak dlouho, až se dospěje k přijatelnému výsledku. Takovou formu
spolupráce s počítačem umožňovala už tehdejší technologie. Film volně navazoval na
mou dizertační práci. 

    

Ve filmu jsem  si  zahrál  roli specialisty,
který rozumí počítačům, mou partnerkou
v roli architektky byla  půvabná  vnučka
kontraverzního architekta, malíře, socha-
ře, designéra, scénaristy a teoretika umě-

 ní Jiřího Krohy.
                            Krohova vila v Brně → 



Krátký film z roku 1983 byl promítán v českých kinech před hlavním filmem. Film
měl i cizojazyčné verze (anglickou, německou a ruskou), které se ve VÚVA používaly
při prezentaci pro zahraniční delegace. Zvuk byl nahrán na magnetofonových páskách
a při promítání stačilo ztlumit filmový zvuk a pustit příslušnou jazykovou verzi z mag-
netofonu. Já jsem využil německou verzi při své cestě do Výmaru (Weimar) na Meziná-
rodní kongres IKM (International Conference on the Applications of Computer Science
and Mathematics in Architecture and Civil Engineering).

Kdy to přesně bylo, to už si nejsem jist, jezdil jsem tam v té době často. S vysokou
pravděpodobností to mohlo být v roce 1984, protože IKM se konal od roku 1969 v tří-
letých cyklech a v roce 1984 se určitě konal. Možná si to bude pamatovat někdo z příto-
mných diváků v hledišti, bylo jich tam hodně.

Zda se z krátkého filmu něco dochovalo do dnešních dnů, to nevím, ale dochovala se
fotografie jeho hlavních představitelů – Sylvy Šantavé a Milana Krejčiříka.

Rodokmen syna Sylvy – Rafaela Schwarzeneggera  

 MyHeritahe

http://milan.i-line.cz/knihy/PredkoveRafaelaSchwarzeneggera.pdf


Hotel Černigov
   

Dostal jsem pozvánku na Festival krátkých filmů do Hradce Králové. Ubytování za-
platil a rezervoval v hotelu Černigov Krátký film. Přijel jsem, ubytoval se, osprchoval,
vlezl do postele a četl. Vtom se objevila ve dveřích Sylva.

„V recepci mi řekli, že klíč od mého pokoje si někdo vyzvedl...“

Po stopách dědečka
   

Dědeček Sylvy, František Šantavý (* 21. 05. 1897), bojoval v italských Dolomitech 
stejně jako můj tatínek. Bylo mu tehdy dvacet roků, tatínkovi devatenáct. 



V roce 2010 podnikla Sylva se svým synem Rafaelem cestu po jeho stopách.

Via Ferrata (zajištěná cesta) po stopách bojovníků první světové války.

   

Odpočinek s pohledem na Tre Cime
zleva Cima Piccola, Cima Grande a Cima Ovest



Skalní úkryty bojovníků. Na sluncem rozžhavených kopcích s minimální vegetací
nebyla téměř možnost se skrýt a přitom zde probíhaly nejmohutnější boje. V létě vojáky
sužovalo hrozné horko a nedostatek vody. Zásobovací cesty byly nechráněné, v době
bojů k nim nebylo možné přinést ani vodu, natož jídlo, pohřbít nebo alespoň odnést
mrtvé. To byl samozřejmě ráj pro krysy a potkany, které šířily nakažlivé nemoci. Velké
množství vojáků zbytečně umíralo na zranění  způsobená úlomky kamení  po dopadu
bomb. Z důvodu nedostatku surovin v rakouském průmyslu totiž vojáci dlouho neměli
helmy.



    
  

Polní kanón d / 29 
vzor 1911 vyrobený
ve Škodových závodech

                                           
     Monte Piano

   

Na Monte Pianu proběhlo mnoho bitev i drobných šarvátek. Jednu z nich ve svém
deníku popisuje brněnský inženýr polytechniky Bohumil Sperling. V té době byl velite-
lem rakousko-uherské dělostřelecké baterie Landro II, dislokované na Rautkofelu. Do
svého deníku si zapsal:

  

Rautkofel



1986
Černobyl

V pondělí 26. dubna 1986 vybuchl jaderný reaktor v Černobylu a Evropou se začal šířit
radioaktivní mrak. Explozi na čtvrtém bloku elektrárny, který měl být odstaven, před-
cházel běžný test nouzového fungování turbíny. Osudové chyby se operátoři dopustili
tím, že zablokovali havarijní signál, který by při uzavření přívodu páry na turbínu auto-
maticky odstavil reaktor. Reaktor běžel dál, ale podstatně se snížil průtok chladící vody,
rostla  její  teplota  i tlak.  Výkon  reaktoru  začal  prudce  růst.  To  nevydržely  palivové
články a praskly, jejich úlomky spadly do chladící vody, která se přeměnila v páru. Vý-
buch páry zvedl tisícitunové víko reaktoru a asi minutu po zahájení testu nastala první
exploze.

      

Pohled na černobylskou jadernou elektrárnu zhruba dva dny po výbuchu

Černobylskou tragédii zavinily desítky lidí. Od komunistického vedení po šéfy elektrár-
ny. Pak jsou tady ale hrdinové, bez kterých by havárie napáchala mnohonásobně větší
škody. Zabránit vyhynutí celého kontinentu a zároveň na jistou smrt se jako první vy-
pravili Alexander Fjodorovič Akimov s Leonidem Fedorovičem Toptunovem. Po stehna
se ponořili do radioaktivní vody a pokoušeli se obnovit chlazení reaktoru.  Následovala
akce stovek hasičů,  z nichž většina vlivem radioaktivního záření také přišla o život.
Symbolem hasičského zásahu se stal Vasilij Ignatěnko. Za dvacet dní zemřel a s ním de-
sítky odvážných kolegů. Před pozůstatky elektrárny stojí jejich pomník.



1987
Videosnímek INVAZE

   

Chodíval jsem na oběd do mléčného baru v Mostecké ulici a občas jsem cestou potkával
Bohuslava Blažka, který bydlel nedaleko v ulici Saské. Při náhodném setkání jsem ho po-
zval na promítání filmu „Projektování s počítačem“.

„No, tak to bychom dokázali natočit líp,“ okomentoval ho po shlédnutí.
V té době jsem už ale měl v hlavě nový námět. Bylo zřejmé, že počítače opouštějí vý-

početní střediska a stěhují se do kanceláří a bytů. Nastává jejich masivní rozvoj, a to ne-
může zůstat bez následků, to se musí nějak projevit. Řekl jsem o tom Bohuslavovi a on
byl tím nápadem nadšen.

„No jo, ale kde vezmeme půl milionu na realizaci? Pochybuji, že by nám ho minis-
terstvo znovu přislíbilo,“ řekl jsem.

„Nemusíme přece točit film, můžeme natočit video, a to bude určitě levnější.“
To byl skvělý nápad. 
Zašel jsem za Irenou Lérovou, tehdejší ředitelkou ústavu (manželkou ministra financí

Leopolda Léra v létech 1969 - 1973) a ona nebyla proti. 
Teď už stačilo jen dát dohromady literární předlohu, nechat si ji vedením ústavu pa-

rafovat a zažádat ministerstvo o příslib financí na realizaci v roce 1987.
A měli jsme opět štěstí, peníze jsme dostali. Chtěl jsem o tom informovat Bohuslava

Blažka, ale navázat s ním kontakt nebylo vůbec snadné. Byl důsledný ekolog, on o sobě
říkal, že je sociální ekolog. Doma neměl telefon, televizi ani automobil. Naštěstí jsem vě-
děl, kde bydlí, tak jsem mu vhodil do schránky lístek.

Scénář se rodil ve Vojanových sadech. Bohuslav měl v úmyslu vyzkoušet prognos-
tickou hru a chtěl, abych v ní vystupoval i já. To se mi moc nezamlouvalo. Jednak se mi
zdálo, že bych měl oproti ostatním velkou výhodu, ale pak, a to si myslím, že bylo to
hlavní, můj výkon ve filmu Projektování s počítačem se mi absolutně nelíbil.  „Co je to
proboha za obtloustlýho chlapa?“ říkal jsem si v duchu, když jsem se uviděl poprvé. Ale
takto to patrně vnímají poprvé všichni. 

Všechno další již zařizoval Bohuslav Blažek v Art Centru. Mně se ozval telefonicky až
v dubnu 1987 Milan Pravda a představil se jako producent. Dohodli jsme se na první
schůzce v naší zasedačce, kde by měli být přítomni režisér, kameraman a scénarista. Já
jsem vyslovil přání, že bych uvítal jako režiséra Vladimíra Mertu. Je to sice písničkář, ale
studoval architekturu a bude mít proto k natáčenému tématu blízko.

První schůzka se konala v zasedací místnosti Výzkumného ústavu výstavby a archi-
tektury v Letenské ulici někdy na začátku května a zúčastnili se jí: režisér Vladimír Mer-
ta, kameraman Martin Vadas, scénarista Bohuslav Blažek, producent Milan Pravda a já
jako autor námětu a objednatel. 

Někdy na konci léta byl videofilm Invaze natočen, sestříhán a ozvučen. Zbývalo jen
namluvit  komentář.  Vladimír  Merta  si  vybral  Michala  Pavlatu  a  ten  se  svého  úkolu
zhostil excelentně. Tady bych chtěl připomenout, že v té době byl ikonou komentátorů
noblesní Richard Honzovič, který komentoval i film Pavla Herolda Projektování s počí-
tačem. Michal Pavlata pojal svůj komentář zcela nekonvenčně.



Když dozněla hudba doprovázející závěrečné titulky, nasledovala krátká pauza. 
„U mně dobrý,“ přerušil ticho Vladimír Merta.
„U mně taky dobrý,“ pokračoval Michal Pavlata.
„A u mě taky,“ dodal jsem s rozjasněnou tváří.
Videosnímek INVAZE byl na světě. Smáli jsme se a vzájemně si potřásli pravicemi.

Měli jsme radost z úspěšně dokončené práce.

 

Na videosnímku se podíleli i moji dva synové. Martinovi bylo 13 a zahrál si tam
spolu s dalšími dětmi, Honzovi bylo 18 a programoval grafy na Spectru.

V roce 2019 Martin náhodně narazil na pásku označenou INVAZE. Došlo mu, že se
jedná o videosnímek z roku 1987. Od té doby uplynulo už 32 let. Snímek umístil na in-
ternet.

https://www.youtube.com/watch?v=yuSXJwLsqM8    česky
 https://www.youtube.com/watch?v=41PxiirUGhQ      english

https://www.youtube.com/watch?v=41PxiirUGhQ
https://www.youtube.com/watch?v=yuSXJwLsqM8


1988
Gorbačovova perestrojka

   

Budování socialismu a socialistické výstavby vstoupilo v 80. letech do etapy přestavby,
perestrojky. I na nejvyšších místech Nejvyššího sovětu, nejvyšší rady SSSR, se tehdy
připouštělo, že  „klasikové marxismu-leninismu nám odkázali základní, podstatné cha-
rakteristiky socialismu“, ale to, „jaká má být nynější etapa, je naším úkolem“.

Socialismus jako společenské zřízení měl být schopný zdokonalování se. Sliby a pro-
gnózy? Slova rozcházející se s činy? Tak tomu měla být učiněna přítrž. Nikoliv ovšem
až tak v Československu. Zde byla přestavba a glasnosť považována za přechodnou
epizodu, která moc strany a vlády nijak neohrozí, aniž by se něco reformovalo.

            

Ronald Reagan
a Michail Gorbačov

   

Ducha doby trefně popisuje dobový vtip:
   To si  Bůh povolá  československého  politika  Miloše  Jakeše,  sovětského  Michaila
Gorbačova a amerického prezidenta Ronalda Reagana.  Oznamuje jim,  že za tři  dny
bude konec světa. Odešle je domů, ať vše zařídí.

Gorbačov svolává Nejvyšší sovět Svazu sovětských socialistických republik a ozna-
muje: „Soudruzi, mám dvě špatná sdělení. Bůh existuje a za tři dny bude konec světa.“

Reagan svolá Kongres Spojených států amerických a konstatuje: „Mám jednu zprá-
vu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že Bůh existuje. Ta špatná říká, že za tři dny bude
konec světa.“

Jakeš svolá Ústřední výbor KSČ a vypráví:  „Soudruzi, mám dvě zprávy se shora.
První je zjištění, že Gorbačov není Bůh. Ta druhá znamená, že za tři dny skončí pe-
restrojka.“
   

VÚVA má nového ředitele. Irenu Lérovou nahradil Václav Chyška. Ten si přivedl
svého náměstka Jana Štěpána a oba se ihned pustili do perestrojky. 
   

Zavedli novinku: O výzkumné úkoly se muselo soutěžit.



1989
Východním Němcům došla trpělivost

   

Pozdní léto 1989 – Tisíce východních Němců míří do Lobkovicova paláce, kde je sídlo
velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

  
    

                                             Východoněmecká vláda souhlasí, aby občané, „uvěznění“ na velvyslanectví, 
vycestovali do západního Německa.



Ulice Prahy jsou plné opuštěných trabantů
   

V bývalé Německé demokratické republice mě zastihl podzim 1989. Se svými ně-
meckými  kolegy  jsem se  účastnil  protestních  pochodů  se  svíčkou  v  ruce  ve  staro-
slavném Výmaru, byl jsem svědkem odvážných politických projevů a bouřlivých debat
v protestantských kostelech a spolu se statisícemi demonstrujících Němců jsem v Lip-
sku křičel: „Wir sind das Volk, wir sind das Volk.“ 

UŽ SE NENECHÁME DÉLE OBELHÁVAT! MY JSME LID.



Krátce po mém návratu do Prahy padla „Berlínská zeď“. 

Československo zůstává jednou z posledních bašt 
socialistického bloku, kde je zdánlivý klid…,
ale blíží se sedmnáctý listopad…



Albertov
   

Hlas Ameriky oznámil, že v pátek 17. listopadu si studenti připomenou na Albertově
50. výročí slavných i tragických událostí. Po 16 té hodině vyjde průvod od patologické-
ho ústavu na Albertově přes Karlovo náměstí, Štěpánskou ulicí do Opletalovy ulice, kde
v parku před Hlavním nádražím bude pietní akt položením květin ukončen. Je to trasa,
po které šel průvod s rakví Jana Opletala v roce 1939.

V 15:30 je na Albertově asi 600 lidí, další přicházejí. Ulice Na Slupi a Ke Karlovu je
zcela zaplněná. Lidé začínají volat hesla  „Za akademickou svobodu“ – „Proč se učit
nesmysly“ – „Pro svobodnou republiku ve svobodné Evropě“. 

V  16:00 shromáždění oficiálně začíná. Lidé zpívají  Gaudeamus igitur. Jako první
mluví Monika Pajerová, která účastníky přivítá. StB v tu chvíli odhaduje počet účastní-
ků až na 15 tisíc.

.

Stojím u stromu (viz šipka) a naslouchám projevům. Hovoří účastník Opletalova po-
hřbu Josef Šárka. Na závěr svého krátkého proslovu sdělí:  „Jsem rád, že se hlásíte k
myšlence svobody a demokracie, nedejte se.“ Odměnou mu je mohutný potlesk a skan-
dování hesla: SVOBODA!

Další řečník, matematik Miroslav Katětov, vzpomíná na svůj nucený odchod z ve-
řejného a politického života v roce 1969. Dál mluví o nezbytnosti otevřeného dialogu a
radikálních reforem v Československu.

Před shromáždění vystupuje zástupce Městské vysokoškolské rady Svazu socialis-
tické mládeže Jiří Jaskmanický. Jeho projev je často přerušován nesouhlasem. Na jeho
řečnickou otázku, co můžeme udělat pro lepší zítřek, následuje z davu odpověď: 
   

O D S T O U P I T



V 17.00 se vydávám, spolu s patnáctitisícovým
průvodem, z Albertova na vyšehradský Slavín.
Průvod prochází ulicí Na Slupi.  Zde potkávám
Bohuslava Blažka. Je  tam spolu  s  manželkou
Jiřinou Olmrovou  a několika přáteli. Zdravíme
se  a  já  přidávám do kroku.  Je vlezlá zima, na
sobě mám jen lehkou bundu.

   

Na Vyšehradském hřbitově je hlava na hlavě,  
také jeho okolí je zcela zaplněno. Je tu kolem 
deseti  tisíc  lidí.  Vybraní  zástupci  pokládají  
u hrobu básníka Karla Hynka Máchy květiny, 
zapalují svíčky. Všichni zpívají státní hymnu. 
Položením květin  povolený pietní akt končí.  
Studenti  se  však  rozhodli,  že  budou v  akci  
pokračovat. 

Já to vzdávám. Je mi zima. 
Vracím se domů.



Epilog
   

Skončila  etapa  mého  života,  kdy jsem věřil,  že  stojím na  prahu  objevu  nového
vědního oboru, který bude zkoumat závislost tvaru a uspořádání prostoru na uvnitř pro-
bíhající funkci. Věřil jsem, že se tento vědní obor vyčlení z architektury a tvar budov
a jejich souborů bude možné navrhovat a posuzovat výpočtem podobně jako stavební
konstrukce. Této myšlence jsem obětoval hodně sil, ale nový vědní obor nevznikl a já se
nestal druhým „Norbertem Wienerem“. Nepodařilo se mi přesvědčit „svět“ ani své ko-
legy o užitečnosti takové vědy, nepodařilo se mi získat finanční prostředky pro další vý-
zkum. Přesto jsem vděčen osudu, že mi v minulém století poskytl příležitost se o to
alespoň pokusit. Kybernetice, která stála na prahu mého úsilí, jsem zůstal věrný po celý
život. Vývoj  počítačů  a  jejich  programů  šel  jiným  směrem.  Počítače  se  zmenšily,
opustily výpočetní střediska a dostaly se přímo do rukou uživatelů. Dnes už si drtivá
většina architektů nedovede projektování bez počítače vůbec představit.
   

„Musím ti něco říct, Milane, stejně by ses to dozvěděl... JSEM AGENT STB!“ začal 
svou zpověď můj šéf Pavel Kraus.

„Tatínek byl stavitel a patřil mu činžovní dům v Praze v Jindřišské ulici. V pade-
sátých letech byl zatčen a hrozilo mu dlouholeté vězení. Mně bylo tehdy kolem dvaceti,
když mě navštívil jistý muž,“ pokračoval.

Řekl mi, že může zařídit, aby tatínka propustili, ale že bych musel za to něco udělat.
A co by to mělo být,  ptal  jsem se.  Podepsat  smlouvu o spolupráci  s  tajnou policií.
Podepsal jsem, ale tatínka stejně nepustili, odseděl si ve vězení 3 roky .

„Možná si budeš teď myslet,  že jsem na tebe estébákům donášel, ale já jsem jim
nikdy nic neřekl. Nemohu to sice nijak dokázat, ale je to pravda.“

„Já ti věřím, Pavle.“

Pavel Kraus dostal uloupený majetek zpět a až do svého úmrtí se o něj pečlivě staral.
   

Karel  Kasal nás jako člen Akčního výboru Národní  fronty informoval na gymnáziu
o únorovém převratu. Až do odchodu na odpočinek zastával funkci ředitele významné
znojemské instituce. Zemřel několik let po zhroucení komunistického režimu.

     Cibulkovy seznamy osob zapsaných ve svazcích StB

Jméno Narozen Číslo svazku Typ spolupráce Krycí jméno

Kraus Pavel 03.04.1933 46562 Důvěrník Zajíc
Kraus Pavel 03.04.1933 9050 Tajný spolupracovník Karel
Kraus Pavel 03.04.1933 9050 Agent Karel

Kasal Karel 03.07.1930 19789 Agent Kontrolor
Kasal Karel 03.07.1930 19789 Agent Ředitel
Kasal Karel 03.07.1930 1978906 Tajný spolupracovník Ředitel



Část druhá

Procitnutí

Na snímku Milan Krejčiřík ve svých osmdesáti tří letech

ANIMACE

http://milan.i-line.cz/knihy/milan-animace.mp4


Prolog
   

Dne 29.  prosince  1989 byl  zvolen  ve  Vladislavském sále  prezidentem Českoslo-
venské socialistické republiky Václav Havel. Byl zvolen jednomyslně oběma tehdejšími
sněmovnami.  Ve volbě hrál klíčovou roli  komunista Marián Čalfa.  Prezident Václav
Havel  měl připravit Československo na svobodné volby.
   

1989 Volba prezidenta Havla 100,00 %

Usměvavé modré O a červené F. Občanské fórum se stalo symbolem revoluce

1990  Občanské fórum   53,15 % 
Komunistická strana 13,48 %

Atmosféra, jaká panovala na začátku devadesátých let, je neopakovatelná. Po čtyřice-
ti letech beznadějné šedi, se náhle rozjasňovalo. Lidé objevovali magické kouzlo svobo-
dy.  Už je  nikdo nedirigoval  a  nenařizoval  jim,  co musejí  dělat,  mohli  se  sami roz-
hodovat o svém životě a postavit se na vlastní nohy. Byly jich tisíce, co to chtěli alespoň
zkusit. Pro své odvážné nápady byli novodobí podnikatelé ochotni tvrdě pracovat, obě-
tovat  své  koníčky  a  všechen  volný  čas,  riskovat  ztrátu  osobního  majetku.  Na
živnostenských úřadech jich stály fronty, aby tam získali pro své podnikatelské záměry
živnostenská oprávnění.  Zchátralé domy se vracely původním majitelům a ti je začali
opravovat, dávali vše do pořádku, rezavé rolety, po desetiletí zavřených obchůdků, se
pojednou začaly zvedat a ukryté prodejny ožívaly. Lidé měli obrovskou chuť a nadšení
měnit svůj život. Začínalo se jim dařit a bylo to hned všude vidět. 

Čtyřicet let komunistické devalvace morálních hodnot vedlo k tomu, že někteří lidé
přestali věřit v Boží mlýny a ve snaze rychle zbohatnout se dostali na dráhu zločinu.
Přesto si myslím, že pozitiva devadesátých let výrazně převažují. 



1990
Politické změny

  

Listopad 1989 nás zastihl dobře připravené na politické změny. Doma jsme měli demo-
kracii už za komunistů. Dospělí synové nás oslovovali křestními jmény jako své partne-
ry. Dodávalo jim to sebevědomí a my jsme zase nemohli využívat postavení v rodině
k prosazování svých názorů bez řádného zdůvodnění. Museli jsme je nejprve obhájit
argumenty v diskuzi se syny.

V roce  1990  mi  bylo  58  roků,  synům,  mým pozdějším společníkům,  Janovi  21
a Martinovi 16. Jan studoval kybernetiku na Fakultě elektrotechnické ČVUT, Martin
elektrotechniku na střední průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka. Počíta-
če byly pro oba kluky běžnou součástí každodenního života… a právě oni dva, o něko-
lik let později, naši budoucí společnou firmu nejvýrazněji ovlivnili.

   

Koncem roku 1989 dala škodovka na trh nový vůz Škoda Favorit. Byl o něj obrovský
zájem. Stál 88 tisíc a čekalo se na něj několik dnů v dobře organizované frontě. Těch 88
tisíc mi připadalo tehdy strašně moc, ale nějak jsme je dali dohromady.



Pozemek na prodej
   

Někdy na jaře roku 1990 se na mě obrátil švagr Josef Paťha s dotazem, zda bych si
s ním nechtěl zakoupit parcelu o velikosti asi 4,5 ha v katastru obce Lhota u Dolních
Břežan. Pozemek patřil jistému panu Josefu Kukalovi ze Lhoty. Mělo to ale jeden há-
ček. V roce 1960 si na jeho pozemku postavilo Jednotné zemědělské družstvo ze Zvole
kravín, který částečně zasahoval až na sousední pozemek pana Jiřího Budila. Kravín již
nebyl několik let v provozu, ale stál tam a tím zvyšoval hodnotu nemovitosti. Družstvo
chtělo pozemky majitelům vrátit, ale ti by mu museli za objekt, kterým byly jejich po-
zemky zhodnoceny, zaplatit. Na straně pana Budila to nečinilo problém, protože šlo jen
o malou část stavby, která navíc navazovala na jeho provozní budovu. Proto byl ochoten
za tuto část zaplatit a oddělit si ji na hranici pozemku zdí. Větší část kravína ležela na
pozemku pana Kukala (hodnotu stavby ocenil odhadce na půl milionu korun), a do toho
se panu Kukalovi investovat tolik peněz nechtělo. Konečně, co by dělal s tak velkým
kravínem uprostřed obce.

A pak někoho napadlo, že by bylo možné parcelu i s kravínem prodat třetí osobě
a budoucí  majitel  by zaplatil  družstvu za kravín a  panu Kukalovi  za pozemek.  Tato
informace se dostala ke švagrovi, který byl v družstvu Zvole zaměstnán, a ten s ní přibě-
hl za mnou. Navrhoval mi, abychom si nemovitost koupili společně. Severní nezastavě-
nou část pozemku by si vzal on (na ní by si někdy v budoucnu postavil rodinný dům),
jižní část s budovou bychom si vzali my. Protože měl s družstvem dosud nevyrovnané
pohledávky, doufal, že větší část své úhrady se vyřídí v rámci finančního vyrovnání.

Rozměry kravína byly úctyhodné – délka asi 34 m, hloubka 11 m, výška ke hřebenu
sedlové střechy nejméně 8 m. V okolí kravína i uvnitř objektu byl neuvěřitelný nepořá-
dek. Vše zůstalo v takovém stavu, jak ho někdo před lety rychle ve spěchu opustil – hro-
mady  slámy,  nefunkční  pásový  dopravník,  staré  rezavé  díly  různých  zemědělských
strojů, harampádí, a přestože kravín nebyl již několik let využíván ke svému původnímu
účelu, již zdálky se vůkol šířila libá vůně močůvky. 

Již na prvý pohled bylo zřejmé, že kravín na pozemku situaci komplikuje. Pozemek
sice  ležel  dobrém místě,  a  jeho  majitel,  pan  Kukal,  byl  ochoten  ho  prodat  za  cca
500.000 Kč (odpovídalo to tehdejším cenám kolem 100 Kč/m2), ale předseda družstva
Zvole Ing. Josef Šedivý chtěl za kravín také půl milionu. Nechal si udělat odhad ceny
soudním znalcem. 

Jít do takového projektu, to by znamenalo vložit do něj počáteční investici milion ko-
run a nepochybně další miliony na rekonstrukci zchátralého objektu a jeho přestavbu
k novému účelu. Kde ale vzít tolik peněz? V té době jsem byl zaměstnancem Výzkum-
ného ústavu výstavby a architektury, a protože jsem před několika měsíci kupoval nový
automobil  Škoda Favorit  (stál  88.000 Kč,  což  mi  připadalo  strašně  moc),  byl  jsem
schopen dát dohromady nanejvýš dvacet tisíc. Byla zde sice možnost peníze si vypůjčit,
pokud by mi banka půjčila, ale jak bych jí ty peníze vrátil? Můj plat byl kolem 6.000 Kč
měsíčně a s ohledem na blížící se šedesátku jsem musel předpokládat, že se dlouho ve
svém dosavadním zaměstnání neudržím. To jsem ale netušil, jak události příštích dnů
zásadně ovlivní můj život. 



Vše začalo ještě v bývalé NDR, kam jsem v průběhu sedmdesátých a osmdesátých
let  často  jezdil.  Byly  to  vzájemné  návštěvy  partnerských  výzkumných  institucí,  při
nichž jsme si vyměňovali poznatky o výzkumných úkolech – neoficiálně jsme tomu
říkali  »výzkumná turistika«, protože samotnému výzkumu to příliš nepomohlo. Ve vý-
chodním Německu probíhaly politické a hospodářské změny o několik měsíců dříve než
u nás, a tak jsem mohl posoudit jejich důsledky na partnerské výzkumné instituce. Ně-
mečtí kolegové nás velmi ochotně o všech změnách informovali. 

Charakteristickým rysem transformace bylo radikální snížení počtu zaměstnanců. In-
stituce, která zaměstnávala řádově sto pracovníků, dostala od státu finanční prostředky
jen na platy několika desítek zaměstnanců. Ostatní části instituce si musely zajistit fi-
nance ze soukromých zdrojů, nebo byly zrušeny a uvolněné prostory byly nabídnuty
k pronájmu. Do vedení ústavů byli jmenováni západoněmečtí odborníci, vybavení roz-
sáhlými pravomocemi. Tak nějak vypadal »východoněmecký model« transformace.

Po návratu do Prahy jsem se sešel  s  několika  kolegy a  o probíhajících  změnách
v nových spolkových zemích jsem je informoval. Nevěděli jsme sice, jak to bude všech-
no probíhat v Československu, ale bylo nám jasné, že náš ústav, který zaměstnával asi
120 lidí v Praze a další stovku v Brně, nemůže v takové podobě transformaci přežít. Vý-
zkumný ústav výstavby a architektury měl ale oproti jiným podobným institucím jednu
obrovskou výhodu. Vlastnil lukrativní nemovitost na Malé Straně – Windischgrätzovský
palác v Letenské ulici. Šance na přežití tu tedy existovala, ale to by se vedení ústavu
muselo velmi rychle rozhodnout a uskutečnit radikální, bolestivé změny. O tom, že se
bude muset něco s ústavem udělat, byla brzy přesvědčena i část zaměstnanců, ale ti byli
v menšině a neměli velký vliv na rozhodování.

Bez ohledu na to, co bude dál, jsem se rozhodl, že se pokusím prověřit, zda by se
nenašel nějaký způsob, jak osamostatnit alespoň náš útvar, který se zabýval výpočetní
technikou, pokud by náhodou další vývoj probíhal podobně jako v bývalé NDR. Zdálo
se mi, že některé organizační složky našeho ústavu by se mohly zaměřit na řešení prak-
tických problémů pro konkrétní  odběratele,  získávat  tak finanční  prostředky ze sou-
kromé sféry a snižovat potřebu čerpání financí ze státního rozpočtu.

Naše oddělení sídlilo v malém samostatném objektu na nádvoří areálu proti hlavní
budově. Shodou okolností se tam uvolnilo celé přízemí, které původně sloužilo pro sály
výpočetní techniky. Klasické počítače, minipočítače, děrné štítky, děrné pásky a typické
bílé galoše – to vše ztratilo svůj smysl, když se objevil nový fenomén – osobní počítač.

K překvapení veřejnosti a mnohých politiků je v osmdesátých letech začaly z dove-
zených dílů sestavovat v JZD Slušovice. V tehdejším socialistickém Československu
byl po osobních počítačích obrovský hlad, protože firmy měly omezené možnosti, jak
získat zahraniční měnu a osobní počítače ze Slušovic se daly koupit za koruny. A tak šly
na dračku, přestože jejich cena se vyšplhala až na 250.000 korun. Díky tomuto vývoji
jsme  brzy  měli  všichni  osobní  počítače  na  stole  a  někdejší  počítačové  sály  zely
prázdnotou.  A tak  mě  napadlo,  že  kdybychom se  spojili  s  vhodným  »strategickým
partnerem« a nabídli mu k pronájmu volné přízemí, mohli bychom získat nejen finance
z pronájmu,  ale i  nové zakázky,  kde by se uplatnili  naši  specialisté  – programátoři,
analytici a technici.



Na koupi pozemku s kravínem jsem už nepomýšlel. Celý plán se mi zdál příliš ris-
kantní a nad naše finanční možnosti – ale už brzy měl kravín znovu vstoupit do hry…



1991
Promarněná šance

   

S inženýrem Jaroslavem Wachtlem mě seznámil můj plzeňský švagr MUDr. Jan Zeman.
Wachtlovi bydleli původně ve stejném domě na Klatovské třídě v Plzni jako Zemanovi.
Jaroslav Wachtl byl zkušeným konstruktérem, strojním inženýrem a pracoval v plzeňské
Škodovce. 

Po roce 1968 začal mít na svém pracovišti politické problémy, a tak dlouho neváhal
a s celou rodinou odešel do Německa, dokud to ještě šlo. Usadil se na západě od Plzně
v Bavorsku ve Fürthu u Norimberku a stal se zaměstnancem firmy Siemens. Koupil si
na hypotéku rodinný dům se zahradou (Begonienstrasse 4) a o pár let později (1984)
založil svou vlastní počítačovou firmu HASOW, GmbH (Hardware Software Wachtl). 

Firmu  vedl  jeho  syn  Michal  a  v  podnikání  se  mu  začalo  dařit.  Osmdesátá  léta
přinesla razantní nástup osobních počítačů. Wachtlova firma, která se specializovala na
montáž počítačů vhodných pro průmyslové aplikace a na automatizované projektování
ve strojírenství, brzy expandovala do zahraničí (Brazílie, Indie). 

Po  pádu  »železné  opony« si  zřídila  v  blízkosti  československých  hranic  školící
středisko, kde se prováděla výuka obsluhy automatizovaných systémů a strojírenského
projektování v systémech AUTOCAD. Někdy v té době (na podzim roku 1990) začal
Jaroslav Wachtl uvažovat o zřízení české pobočky také v Plzni, takže když jsem mu
zavolal  a  nabídl  volné  prostory  přímo  v  centru  Prahy,  s  možností  další  obchodní
spolupráce, byl nápadem nadšen a slíbil, že co nejdříve přijede v dohodnutém termínu
do Prahy.

Ředitelem  našeho  ústavu  byl  v  té  době  Kamil  Dvořák,  který  po  listopadové
»sametové  revoluci« vystřídal  ve  funkci  ředitele  prominentního  komunistu  Václava
Chyšku. Dvořák byl před tím vedoucím Kabinetu teorie architektury, a do funkce byl
zvolen  za  všeobecném souhlasu,  jako  osoba  nekonfliktní  a  s  čistým štítem.  Byl  to
teoretik architektury, s minimálními zkušenostmi v řízení velkého podniku a s naprostou
absencí ekonomického myšlení. Když jsem ho seznámil se svým záměrem, tvářil se
trochu  rozpačitě,  ale  připustil,  že  by  to  bylo  možné,  a  dohodli  jsme  se  na  termínu
schůzky, na kterou měl Wachtl přinést písemnou žádost o pronájem volných prostorů. 

Ředitel Dvořák cítil,  že situace, v jaké se nacházel náš výzkumný ústav, je trvale
neudržitelná, zejména když jsem ho informoval o radikální transformaci partnerských
výzkumných institucí  v bývalé NDR, ale  pořad jakoby doufal,  že  vše záleží  jen na
osobních vztazích s ministerskými úředníky. Vůbec si nedovedl nebo nechtěl představit,
že by výzkum mohl být financován jinak, než ze státního rozpočtu.

Za několik dnů Jaroslav Wachtl  přijel  do Prahy.  Prohlédl si  volné prostory a byl
spokojen. Jednání u ředitele proběhlo zdvořile podle obvyklých pravidel, ředitel Dvořák
mu slíbil, že záležitost co nejdříve projedná a bude ho písemně informovat. A jak slíbil,
tak udělal.  Asi za měsíc obdržel pan Wachtl dopis, že volné prostory byly pronajaty
rakouské firmě E.S.L. Jak jsem později zjistil, stalo se tak na doporučení mého přímého
nadřízeného inženýra Pavla Krause. Prostory dostal jeho velmi dobrý známý.



Vnímal jsem to samozřejmě jako podraz, ale také jako impuls k procitnutí ze sna.
V tu chvíli jsem si už začal uvědomovat, že můj mateřský výzkumný ústav je defini-
tivně ztracen. Většina jeho přestárlého osazenstva doufala, že se to ještě pár let udrží
a oni zatím dosáhnou důchodového věku. Vedení ústavu nenašlo dostatek vůle a odvahy
k radikálnějším změnách, které by mohly ústav ještě zachránit. Nezbývalo tedy už nic
jiného, než potápějící se loď co nejdříve opustit. Rozhodl jsem se velmi rychle – zašel
jsem na Obvodní úřad a zažádal o vystavení živnostenské oprávnění. Bylo mi padesát
osm a já neměl nejmenší tušení, do čeho jdu, ale bylo to mnohem silnější než pochyby,
něco jako výzva, která se neodmítá, možná v tom byla i trocha dobrodružství.

Ředitel Kamil Dvořák přežil ve své funkci ještě asi dva roky a pak byl vyměněn
razantnějším mladým právníkem.  Výzkumný ústav výstavby a  architektury  nevyužil
svou jedinečnou šanci osamostatnit se – definitivně ji propásl – a ona se už nikdy ne-
opakovala. Snažil se co nejvíce přimknut ke svému ministerstvu – ke zdroji peněz, a tak
ho čekal osud, jaký si sám zvolil. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které tehdy řídil
Vladimír Dlouhý, ústav zrušilo, aby ušetřilo státní peníze a jeho historické sídlo – Win-
dischgrätzovský palác v Letenské ulici, obsadilo svými úředníky.



Autoforum Radotín
Koncem ledna 1991 začala takzvaná  »malá privatizace«,  při  které přešlo do sou-

kromých rukou asi 25.000 drobných provozoven. Prodej se uskutečnil veřejnou draž-
bou,  seznam privatizovaných  provozoven  byl  předem zveřejněn  spolu  s  vyvolávací
cenou. Mezi provozovnami, které byly privatizovány touto metodou, byl také autoservis
v Radotíně na Výpadové ulici, jehož dražby jsem se osobně zúčastnil. Ne snad, že bych
chtěl kupovat autoservis, a nebyl jsem tam ani z pouhé zvědavosti, na aukci jsem byl
přítomen jako tlumočník muže, který si autoservis chtěl koupil.

Asi dva nebo tři týdny před konáním veřejné dražby mě oslovil Jaroslav Šváb, býva-
lý  řidič  ředitelů  Výzkumného ústavu výstavby a  architektury.  Řekl  mi,  že  jeho syn
(jmenoval se také Jaroslav) je ve zmiňovaném autoservise zaměstnán a že dostal od jis-
tého Němce nabídku, zda by se s ním nezúčastnil privatizace servisu. Protože ale Šváb
neuměl německy a s parterem by se jen velmi obtížně domlouval, byl jsem požádán, zda
bych  nechtěl  být  na  jejich  jednání  přítomen  jako  tlumočník.  To  jsem  samozřejmě
nemohl odmítnout.

Sešli jsme se v restauraci Grand Hotelu Šroubek na Václavském náměstí. Petr Artur
Bocklam pocházel odkudsi ze západních spolkových zemí, ale měl již jisté zkušenosti
s privatizaci autoservisu v bývalé NDR, ve Frankfurtu nad Odrou. Tam měl také své
druhé bydliště.  Tehdejší  československé  zákony nedovolovaly  cizím státním přísluš-
níkům,  aby  přímo  nakupovali  ve  veřejných  dražbách,  ale  Bocklam  měl  svůj  plán.
Jaroslav Šváb a Petr Artur Bocklam založí společnost s ručením omezeným s názvem
Autoforum Radotín a v ní bude mít Bocklam většinový podíl a rozhodující slovo.

Vyvolávací cena prodávaného autoservisu byla 17,000.000 korun a Petr  Bocklam
předpokládal, že se mu peníze podaří získat u některé české banky, protože ručit bance
za úvěr se mohlo koupenou nemovitostí. Peníze nebylo nutné zaplatit ihned, ale stačilo
se prokázat příslibem banky, že finanční prostředky budou v nějakém termínu k dispozi-
ci. Podmínkou účasti v dražbě bylo ale složení jistiny ve výši jedné desetiny vyvolávací
ceny. 

Druhý den jsem zašel s Petrem Bocklamem do Živnostenské banky, kde se informo-
val o možnosti, jak získat úvěr na zakoupení radotínského autoservisu, a protože »malá
privatizace« měla tehdy zelenou, dostal předběžný příslib, že pokud ve veřejné dražbě
uspěje, úvěr na zakoupení dostane. Bocklam se ještě pokoušel získat od banky finanční
prostředky na složení jistiny, pokud možno ihned, ale v tom už neuspěl.

Termín dražby se rychle blížil, a pořád nebylo nic vyřízeno. Návrh na zápis společ-
nosti Autoforum Radotín do obchodního rejstříku byl sice podán, ale ležel někde na
stole u soudu, peníze na složení jistiny nebyly. Nezbývalo tedy, než změnit původní
plán, protože účast v dražbě byla ohrožena.

Den před konáním dražby jsme se všichni tři sešli v Živnostenské bance a Bocklam
tam přinesl v igelitové tašce 1,700.000 Kč (v německých markách). Předal je Jaroslavu
Švábovi a ten je u přepážky složil jako jistinu pro účast v dražbě. Peníze tam vložil
svým jménem, jako Jaroslav Šváb. Trvalo to nejméně půl hodiny, než pracovnice u pře-
pážky bankovky spočítala. 



Živnostenská
banka

Bocklam měl pocit, že vyvolávací částka je velmi nízká a že na dražbě půjde cena
nahoru. Ukázalo se ale, že jeho obavy byly zcela zbytečné. Když licitátor oznámil vyvo-
lávací cenu, zvedla se pouze jediná ruka – ruka Jaroslava Švába. Petr Bocklam seděl
úplně vzadu a s napětím sledoval reakce dalších účastníků aukce.  Další nabídka ale ne-
přišla, a tak licitátor přiklepl autoservis v Radotíně za sedmnáct milionů, nikoliv Petru
Arturovi Bocklamovi, který vše zorganizoval a zajistil počáteční vklad, ale Jaroslavu
Švábovi.

Vyvolávací  ceny prodávaných objektů v malé privatizaci  byly stanovovány podle
účetní  hodnoty těchto  objektů,  ale  tato účetní  hodnota  byla  někdy pouze  na papíře.
Vzpomínám si, jaké bylo překvapení nových majitelů servisu, když zjistili, že koupili za
několik milionů také zásoby náhradních dílů, ale většinou pro vozidla, která už mnoho
let na silnicích nejezdila. Zásoby za miliony tak skončily ve šrotu.  

Servis se sice jmenoval Autoforum Radotín, ale lidé tam brzy začali říkat  »U pěti
Švábů«, protože Jaroslav Šváb tam zaměstnal své rodiče a dva bratry. 

Ve vybavení servisu byl i osobní počítač, který měl sloužit pro administrativu, ale
protože Švábové počítačům nerozuměli,  byl  jsem požádán o pomoc.  A tak se mým
pravidelným klientem stalo i Autoforum, kterému jsem měsíčně fakturoval za počítačo-
vé služby.

Jaroslav Šváb se ve funkci šéfa autoservisu rychle rozkoukal a snažil se Petra Bo-
cklama odsunout na vedlejší kolej. Měl na to jednoduchou metodu. Řídil se pravidly,
která byla vyvinuta k naprosté dokonalosti už za socialismu. Kdo nekrade, okrádá rodi-
nu, říkalo se tehdy. Vedle oficiálních zakázek pro firmu, se dělaly »černé zakázky« bez
účtů, za které se inkasovaly peníze v hotovosti. Protože se na firmu přenášely všechny
finanční závazky, ale skutečné výnosy se krátily, firma se brzy začala propadat do ztráty.
Petr Bocklam to sice pochopil, ale nedokázal tomu nijak zabránit, protože všichni za-
městnanci drželi se Šváby basu.

http://milan.i-line.cz/knihy/autoforum.pdf


Napětí mezi oběma muži se stupňovalo, několikrát jsem byl svědkem ostré hádky.
Šváb byl na Bocklama stále drzejší a nepokrytě mu dával najevo, že on je tam pánem
a jeho už k ničemu nepotřebuje. Když jsem jednou po delší době přijel, u dveří stála
bezpečnostní  služba  najatá  Jaroslavem  Švábem  a  odmítala  Petra  Bocklama  vpustit
dovnitř. Ten v první chvíli vůbec nechápal, že je něco takového vůbec možné a obrátil
se na policii. Byl právoplatným jednatelem společnosti Autoforum a očekával, že poli-
cie se ho zastane a udělá pořádek. Policie ale nezasáhla – údajně šlo o občansko-právní
spor. V jistých německých novinách vyšla reportáž o tom, jak jeden vyčuraný Čech pod-
vedl svého německého partnera a Škoda Mladá Boleslav okamžitě zrušila s Autoforem
Radotín smlouvu na servis vozů Škoda. Petr Bocklam si tehdy myslel, že je to kata-
strofa. Ale kupodivu nebyla. Začaly se tam prodávat a opravovat jiné značky automobi-
lů. Společnost Autoforum Radotín byla poslána do konkursu a nad vchodem do servisu
se objevil nový vývěsní štít – PARTNER SERVIS…



Kravín
   

Většina lidí si myslí, že když člověk začne podnikat, tak se k němu pohrnou zákazní-
ci jaksi automaticky a s nimi také potřebné peníze na krytí nákladů. Ve skutečnosti je
tomu ale přesně naopak. Jakmile se zaregistrujete jako  »osoba samostatně výdělečně
činná«, vznikne vám celá řada povinností něco někomu platit, a to bez ohledu na to,
máte-li vůbec nějaké příjmy. Samozřejmě úplně jiné to je, když na to máte a můžete si
koupit třeba autoservis. Pak určitou jistotu příjmu máte, protože kupujete s ním i jeho
klientelu – tedy zákazníky, kteří jsou tam zvyklí chodit, a také potenciální zákazníky,
kteří tam sice ještě nikdy nebyli, ale vědí, že se tam auta opravují. V mnohem obtížnější
situaci jste, začínáte-li od nuly a bez peněz. Lidé o vás nevědí. Vy se musíte na trhu
nejprve zachytit, ale – co je daleko důležitější – na trhu se udržet.

Na samém začátku jsem se živil tím, že jsem poskytoval poradenské služby při zavá-
dění počítačů. Měl jsem s tím bohaté zkušenosti, protože v prostředí kolem počítačů
jsem se pohyboval už třicet let. Hodně mi napomohla i doba. Na začátku  devadesátých
let vznikalo spoustu nových firem a vybavovaly se osobními počítači.

Jednou ráno mi zazvonil na stole telefon a na druhém konci byl předseda zeměděl-
ského družstva ze Zvole inženýr Josef Šedivý. Ptal se mě, zda jsem se už nějak rozhodl
v záležitosti odkoupení pozemku ve Lhotě a já mu řekl, že zatím ne, protože mi ten kra-
vín připadá příliš drahý, že je ve špatném stavu a bude vyžadovat další prostředky na re-
konstrukci, aby ho bylo možné využívat k jinému účelu. Šedivý navrhl, abychom se se-
šli u něj v kanceláři a pokusili se nějak dohodnout, protože záležitost již nebylo možné
dále odkládat. Podle nějaké vyhlášky nebo nařízení, bylo nutné převod vlastnictví usku-
tečnit nejpozději do poloviny roku.

Sešli jsme se a dohodli na textu dohody o smlouvě budoucí, ve které byla kupní cena
kravína snížena na 400.000 korun. Neměl jsem sice ani potuchy, jak nemovitost zapla-
tím, ale myslel jsem si, že kdybych si vzal od banky úvěr, mohli bychom ty peníze spolu
se švagrem nějak dát dohromady. Trochu jsem spekuloval s tím, že ceny nemovitostí
půjdou nahoru a že vložené investice by se mi měly po čase vrátit.

Od podpisu smlouvy uplynul sotva měsíc, když jsem při náhodné návštěvě ve Lhotě
zjistil, že na pozemku jsou čerstvě vytyčené kolíky po geometrickém vyměřování. Vy-
padalo to, že majitel si pozemek rozdělil na dvě části – a pan Kukal mi to potvrdil. Roz-
hodl se, že si nezastavěnou část pozemku ponechá a že prodá jen tu polovinu s kra-
vínem. To byla úplně nová situace. Ve hře zůstala už jen polovina pozemku zastavěná
kravínem, a o tu můj švagr neměl zájem. Zůstal jsem v tom teď sám. Zpočátku jsem
chtěl vycouvat a od smlouvy odstoupit, ale pak se nečekaně objevila jiná varianta.

V polovině osmdesátých let jsem natočil několik krátkých filmů, kterými jsem se
snažil popularizovat kvalitativní změny, k nimž docházelo v souvislosti s rozšiřováním
tehdy zcela nového, ale u nás dosud málo známého fenoménu – osobního počítače.
Nejúspěšnější film se jmenoval »INVAZE« a zamýšlel se nad tím, jak by mohlo masové
rozšiřování osobních počítačů v budoucnu ovlivnit náš život (scénář Bohuslav Blažek,
kamera Martin Vadas, režie Vladimír Merta). Byl to současně první pokus, kdy jsem se
rozhodl nenatáčet na klasický filmový pás, ale na video. 



Výrobu mi  tehdy zajišťoval producent Milan Pravda, který už v té době podnikal
prostřednictvím agentury ARTCENTRUM (ve sféře umělecké tvorby to šlo). V květnu
1990 založil Milan Pravda spolu s Oldřichem Dudkem a Vítem Špaňhelem společnost
»Studio dobré nálady«, a jak bylo tenkrát zvykem, stal se jedním ze tří jeho prezidentů.
Společnost vydávala časopis Nový dikobraz, zábavné knihy a také jeden z prvních ero-
tických časopisů (na tom asi nejvíc vydělávali). Pro řízení firmy, administrativu a různé
s tím spojené služby začali brzy potřebovat počítače. Milan Pravda si asi rozpomněl na
naše filmování, a protože jsem byl patrně jediný, o kom věděl, že tomu rozumí a může
mu nějak pomoci, zavolal mi. Tak se stalo, že následujících několik let patřilo Studio
dobré nálady k mým stálým zákazníkům.  

S Ivanem Novotným jsem se seznámil ve Studiu dobré nálady koncem roku 1990.
Tehdy tam byl ještě zaměstnán jako řadový pracovník, ale již příští rok se postavil na
vlastní nohy a začal  také  podnikat.  Jeho firma  se jmenovala FROMIN (zkratka slov
From Ivan Novotný) a obchodovala na začátku především s textilem. Po roce 1989 do-
šlo ke značnému nárůstu poptávky po levném textilním zboží a protože v Praze vznikaly
jako houby po dešti nejrůznější butiky a prodejny textilu, Novotnému se obchodování
s textilem začalo neobvykle dařit.

To byl také ten hlavní důvod, proč jsem ho oslovil s nabídkou, zda by nechtěl se
mnou koupit kousek za Prahou pozemek s objektem, který bychom mohli oba společně
přestavět a využívat pro své firmy.

Projekt na rekonstrukci kravína – půdorys podkroví

http://milan.i-line.cz/knihy/fakturySDN.pdf


   
Ivan Novotný souhlasil. V té době už on sám začal nakupovat nemovitosti, na které

si bral u bank úvěr. Spekuloval s budoucím nárůstem jejich cen. Byl ale ochoten jít do
společného nákupu nemovitosti pouze v tom případě, že bude mít majoritní podíl. On
měl peníze, já ne, tak jsem se podřídil. Jakési řešení dané situace to bylo. A tak v červnu
1991 jsme u notářky JUDr. Jany Borské podepsali  kupní smlouvu a pozemek s kra-
vínem společně koupili.

Menší část ceny za pozemek jsme zaplatili společně panu Kukalovi ještě před podpi-
sem kupní smlouvy, ale na doplatek svého podílu jsem musel peníze někde sehnat. Pří-
jmy z počítačových služeb na to nestačily, a tak bylo zřejmé, že budu muset obchodní
aktivity nějak rozšířit.

Ivan Novotný měl plné sklady zásob textilu, který dovážel v kontejnerech z Číny.
Většinou šlo i bavlněná trička s barevným potiskem a o různé textilní doplňky. Jeho fir-
ma Fromin sice otevřela několik prodejen, ale neprodaných zásob měl stále velký pře-
bytek. V té době byla po levném textilu velká poptávka a po Praze vznikaly četné bu-
tiky. A tak jsme se s Ivanem Novotným dohodli, že mu budu pomáhat s distribucí jeho
zboží do jiných pražských prodejen textilu.  Objížděl jsem butiky a nabízel zboží do
»komisního prodeje«, což znamenalo, že se nemuselo za zboží zaplatit po dodávce, ale
až po jeho prodeji. Vše jsem evidoval na počítači, pravidelně objížděl prodejny, inka-
soval peníze a doplňoval zásoby. 

Tato forma byla pro všechny strany výhodná a protože vyúčtování za prodané zboží
se dělalo s firmou Fromin až po dvou nebo třech měsících, měl jsem po celou tuto dobu
k dispozici část finančních prostředků z tržeb za textil, které jsme mohli využívat do-
časně i k jinému účelu jako bezúročný úvěr.

http://milan.i-line.cz/knihy/notarsky-zapis.pdf


V létě jsme se synem Janem navštívili v Německu pana Jaroslava Wachtla, Pro nás
byla cesta do Německa cestou za inspirací a zkušenostmi. Pochopili jsme, jak funguje
soukromá počítačová firma a pochopili jsme, co je zdrojem jejich příjmů – sestavovali
počítače a prodávali je dál spolu se službami. Pan Wachtl nám nabídl, abychom zkusili
jejich počítače prodávat a slíbil, že nám několik počítačů na zkoušku přiveze do Plzně. 

Vraceli jsme se do Prahy s jasnou představou, jak by mohla naše začínající firma
fungovat, jen jsme nevěděli, kde bude firma sídlit. Z bytu lze provádět nějaké služby,
ale montáž počítačů, sklady, prodej výpočetní techniky – to už z bytu dělat nejde, na to
už musí být samostatné prostory, a ty jsme neměli. Pronájem samostatných prostorů byl
nad naše finanční možnosti...

Měli jsme ale kravín – jen jsme v tu chvíli ještě netušili, že právě ten bude klíčem
k řešení našeho problému. 

Fotografie pořízená 1. prosince 1990



A toto jsou fotografie z roku 1999.



Nečekané vítězství
      

Říká se, že štěstí pomáhá těm odvážným a připraveným – a takto by asi bylo možné
charakterizovat i naši situaci koncem roku 1991, kdy jsme se dozvěděli čirou náhodou
o výběrovém řízení pro nákup počítačů pro Pohraniční policii České republiky. Řekl to
Honzovi jeho spolužák z vysoké školy Julius Srch a ten to zas věděl od svého otce, kte-
rý pracoval u Pohraniční policie jako civilní zaměstnanec.

Druhý den už přinesl Honza domů podmínky pro přihlášku do výběrového řízení. Šlo
o dodávku asi padesáti osobních počítačů a pětadvaceti notebooků do 31. 12. 1991. 

„Měli bychom se přihlásit,“ šokoval mě Honza. 
„Zbláznil ses?“ reagoval jsem překvapeně. „Vždyť je to zakázka za několik milionů.

Kde bychom vzali peníze na nákup tolika dílů? A jsme vůbec schopni tolik počítačů
smontovat a dodat v tom šibeničním termínu? Vždyť už máš prosinec a všechno má být
předáno do konce roku.“

„Padesát počítačů není zas tak moc. To bychom stihli v pohodě.“
„A kde je chceš montovat? Máš vůbec představu kolik plochy zabere těch padesát

počítačů?“ namítal jsem skepticky.
„Doma na podlaze,“ zněla lakonická odpověď. „Smontovaný počítač už zas tak moc

místa nezabere.“
„A co ty peníze?“
„Spojíme se s někým, kdo je má.“
„A ty víš o někom?“
„Nevím, ale můžeme zkusit někoho najít. Jde  přece jen  o pár milionů.“ odpověděl

Honza s naprostou samozřejmostí.
Přiznám se, že jít do takového nejistého projektu mi připadalo jako úplné bláznov-

ství, ale když mi v příštích dnech Honza oznámil, že jeho kamarád Petr Vocel pracuje
pro firmu Tribase, a ta že by byla ochotna s námi případnou zakázku financovat a rea-
lizovat, nic už jsem nenamítal a přihlášku do výběrového řízení jsme si podali. Bylo to
doslova poslední den a v poslední hodinu ve vyhlášeném termínu. 

Nikdo z nás příliš nevěřil, že bychom mohli ve výběrovém řízení uspět, ale špetka
naděje tu přece jen byla. O to větší byla naše radost, když nám asi po týdnu přišlo ozná-
mení, že jsme zvítězili a byli jsme vyzváni k realizaci dodávky.

Vánoce 1991 byly ve znamení kompletace padesáti počítačů. Na podlaze obývacího
pokoje byly rozloženy rozebrané počítače, kolem jsme procházeli jen úzkými uličkami.
Hotové počítače jsme vršili  na hromadu v dalším pokoji.  Pracovali  jsme intenzivně,
dlouho do noci a nepřetržitě, abychom dodrželi smluvní termín. Poslední prosincový tý-
den jsme hotové počítače rozváželi, předávali a instalovali v místě určení. Z celé zakáz-
ky za 5 milionů jsme měli jen pět procent, ale i to bylo pro nás tehdy dost peněz. Náš
podíl dosáhl přibližně čtvrt milionu korun.

Tak jako tomu obvykle bývá u všech státních zakázek, i v tomto případě existovala
silná zájmová skupina, která usilovala o získání zakázky.  Díky panu Srchovi jsme se
později dozvěděli i zajímavé podrobnosti ze zákulisí kolem výběrového řízení a také dů-
vody, proč jsme vyhráli. 



Ještě před zahájením výběrového řízení na nákup počítačů vypracovala jistá skupina
pro pohraniční policii projekt na využití počítačů, za který vyinkasovala jeden milion
korun. Měla vliv na výběrovou komisi a patrně i přístup k informacím o podaných na-
bídkách. Jenže my jsme nabídku podali  těsně před uzávěrkou a hned příští  den do-
poledne zasedala komise, které předsedal podplukovník Štěpánek. Někteří členové ko-
mise byli evidentně zaskočeni, když se mezi obálkami nečekaně objevila jedna od jakési
neznámé firmy, o které nevěděli vůbec nic, a navíc předložila nejnižší nabídku. 

Snažili se ji zpochybnit, ale předsedající pplk. Štěpánek se nedal ovlivnit a trval na
tom, aby byla dodržena pravidla a zakázku dostal ten soutěžící, který nabídl nejnižší
cenu. Mužem, který zasedal ve výběrové komisi a jednal očividně v zájmu zmíněné zá-
jmové skupiny, byl jistý Ing. Zdeněk Častorál, plukovník SNB, docent na Vysoké škole
SNB. Zřejmě také pracoval pro velitelství jako její externí odborný poradce.

Budova, kde sídlilo velitelství Pohraniční policie, Praha Zbraslav



1992
Dopis Václava Klause

Parlamentní volby v Československu 1992 proběhly 5. - 6. června 1992 a byly to
druhé svobodné volby po pádu komunismu.



Milionová nabídka
   

   Náš obchodní partner Ivan Novotný si v roce 1990 pronajal ve třech domech v Se-
kaninově ulici na Praze 2 nebytové prostory. Jednalo se o bývalé obchody, které byly ale
ve značně zchátralém a zanedbaném stavu, protože deset nebo dvacet let nebyly vůbec
využívány. Jenom rezavé rolety a špinavé zaprášené výklady svědčily o tom, že zde
kdysi dávno bývaly nějaké prodejny.

Domy, které byly postaveny ještě za prvé republiky, patřily tehdejšímu Lidovému by-
tovému družstvu a  Novotnému se podařilo uzavřít  za  výhodných podmínek nájemní
smlouvu na dobu deseti let. Na rohu v domě č. 68 zřídil si Ivan Novotný prodejnu texti-
lu s kancelářemi a skladem, ve vedlejším domě č. 66 prodejnu potravin. Pro prostory ve
třetím domě č.  64 neměl prozatím využití,  ale předpokládal,  že by je po stavebních
úpravách a rekonstrukci nabídl někomu k dalšímu pronájmu. 

My jsme žádné obchodní  prostory neměli,  patřila  nám jen část  bývalého kravína
v obci Lhota u Dolních Břežan, a tak jsme uvažovali, že bychom si tam vyčlenili část,
a tu zrekonstruovali na kanceláře a sklady. Nebylo to sice pro nás moc výhodné, ale nic
lepšího jsme neměli. To se ale Ivanovi moc nelíbilo, protože chtěl v budoucnu celý ob-
jekt přebudovat na velkosklad textilu, kam by mohly přijíždět celé kamióny.

Na jaře 1992 jsme se dohodli, že mu objekt bývalého kravína ponecháme, aby si ho
přebudoval na velkosklad textilu, a on nám za to nechá bezplatně k využívání obchodní
prostor v Sekaninově ulici č. 64, který my si přebudujeme na prodejnu výpočetní tech-
niky. A protože na naše konto u Komerční banky doputovalo čtvrt milionu, nestálo nám
nic v cestě, abychom tento záměr začali realizovat.

Dostali jsme klíče a šli si prostor prohlédnout. Jeho posledním nájemcem byla sběrna
prádla – Osvobozená domácnost, jenže ta se odtud odstěhovala už někdy v polovině se-
dmdesátých let. Nejméně patnáct let pak prostor sloužil pravděpodobně někomu jako
občasný sklad, ale zřejmě se už nikdo nestaral o údržbu, protože jeho stav byl v roce
1992 velmi žalostný. Rezavé stahovací rolety u dveří a výkladu, které bylo možné vy-
táhnout jen s vynaložením značné síly, uprostřed místnosti hromada suti, na ní rezavé a
děravé plynové topidlo WAW, které původně sloužilo pro vytápění  prostoru,  záchod
neuvěřitelně  špinavý,  splachování  nefunkční,  omítky  špinavé,  otlučené,  u  podlahy
promáčené, nátěry dveří a výkladu poškozené a oprýskané, původní dlažba na podlaze
poničená, popraskaná a silně znečištěná.

Rekonstrukci jsme začali v dubnu 1992. Něco jsme zadali stavební firmě, něco jsme
dělali  sami.  Odvezení  hromady smetí  z  místnosti  zabralo jeden kontejner,  stahovací
kovové  rolety  byly  demontovány,  promazány  a  vyměněny  v  nich  staré  pružiny,  na
vnějším parapetu výkladu byl proveden keramický obklad a parapet byl oplechován,
vchodové dveře jsme nahradili  novými,  oplechovanými a  vybavili  je  bezpečnostním
zámkem, u dveří byla zřízena kovová rohož. 

Uvnitř byly opraveny omítky, kompletně opravena místnost WC včetně keramické
dlažby,  sádrokartonového  podhledu,  ventilace.  Ve  skladu  bylo  zřízeno  keramické
umývadlo opatřené průtokovým ohřívačem vody a do zdi zabudován trezor. 



V celém prostoru byly položeny podlahové krytiny, opravena elektroinstalace a in-
stalována osvětlovací  tělesa.  Prodejnu jsme museli  vybavit  nábytkem. Nebyla to  jen
prodejna, ale také objednávková kancelář výpočetní techniky a služeb, a proto jsme zvo-
lili černý kancelářský nábytek se soustavou vzájemně propojených stolů a samostatné
regály na vystavené zboží.



Koncem léta bylo už vše hotovo, ale před námi vyvstal další problém. Co budeme
prodávat, nebo přesněji řečeno, kde vezmeme peníze na nákup zboží? To byl problém.
Byli jsme neznámou firmou a všude jsme museli platit hotově, nikdo nám nechtěl dát na
úvěr. Dokonce i Komerční banka, kde jsme měli běžný účet, požadovala, abychom úvěr
jistili nemovitostí. Jenže my jsme žádnou nemovitost neměli.

Vypadalo  to  beznadějně,  ale  opět  nám nečekaně  pomohla  náhoda.  Náš  obchodní
partner  –  Tribase,  nakoupil  ze  zisku za  prodej  počítačů  pro pohraniční  policii  větší
množství počítačových dílů a různých doplňků. Firma sídlila v Teplicích a v Praze si
otevřela kancelář, ale neměla svou vlastní prodejnu, a majitel firmy Daniel Pavelec se
obával, aby mu zboží nezůstalo na skladě, nebo aby při poklesu cen na zboží neprodělal.
Začalo to tím, že u několika počítačů, které jsme dodali pohraniční policii se objevily
závady a bylo zapotřebí rychle vyměnit vadné díly. Jel jsem pro ně do pražské kanceláře
firmy Tribase a při té příležitosti jsem se zmínil o tom, že budeme otevírat prodejnu.

„Vy máte prodejnu,“ překvapeně zareagoval Pavelec, „Nechtěli byste od nás koupit
nějaké zboží?“

„Což o to, my bychom si ho rádi koupili, ale nemáme teď moc peněz.“ řekl jsem roz-
pačitě. „Většinu peněz jsme vložili do rekonstrukce prodejny.“

„Nemusíte mi platit hned,“ pokračoval Pavelec, „stačí, až to prodáte.“
„No, tak to je něco jiného,“ odpověděl jsem, „Když nemusíme zaplatit za zboží hned,

tak to bychom si rádi něco vzali. A za kolik by to mohlo být?“
„Je toho zhruba za  necelý milion.  Má to ležet tady u nás ve skladě,  nebo u vás

v prodejně. U vás je větší šance, že se to prodá“   
Byl jsem překvapen a v duchu jsem už uvažoval, jak to vůbec dokážeme někdy za-

platit. „A do kdy to budete chtít zaplatit?“
„Můžete platit  postupně,  jak to budete prodávat,  ale byl bych rád, kdybychom to

uzavřeli zhruba do roka. Co tomu říkáte?“  pohlédl na mě Pavelec.
„Taková nabídka se neodmítá,“ řekl jsem s úsměvem, ale trochu v rozpacích. Nabídl

mi skoro milion a chtěl to vrátit za rok. Jako kdyby mi dal bezúročný úvěr na nákup
zboží. Později jsem si uvědomil, že s tím závazkem přebíráme i určitá rizika. Může nás
někdo vykrást (to bylo v té době na denním pořádku), nebo může dojít k živelné po-
hromě (prodejna sídlila na břehu Botiče), zboží může být zničeno (pojišťovna nám ne-
chtěla cizí majetek pojistit s poukazem, že si ho má pojistit jeho majitel sám). Nevěděli
jsme také, zda se nám podaří všechno zboží do roka prodat, ale na druhé straně, kdyby
to vyšlo, bude náš problém se zbožím na nějakou dobu vyřešen.

Přivezli jsme zboží, zaplnili regály a v říjnu jsme prodejnu počítačů otevřeli. Když
jsme po roce dělali závěrečné vyúčtování, obě strany byly spokojeny. Většinu zboží se
nám  podařilo  prodat.  Daniel  Pavelec  dostal  své  peníze  a  naše  prodejna  už  nebyla
prázdná. Byla zaplněna zbožím, skoro jako před rokem – jenže tentokrát už ne zbožím
cizím, ale vlastním. A mně se vybavila v duchu povídka O. Henryho »Milionová ban-
kovka«, ve které jistý rozmařilý milionář půjčil chudákovi z ulice milionovou bankovku
pod jedinou podmínkou, že mu ji musí do roka vrátit. Když mu ji ten člověk po roce
vracel, už nebyl chudý, měl dostatek svých vlastních peněz k obživě. 
   

Asi opravdu platí lidová moudrost – že peníze dělají peníze.  



1993
Rozpad Československa

   

Dne 1. ledna 1993 vznikla Česká republika jako nástupnický stát Československa. Nový
stát navazuje na více než tisícileté dějiny české státnosti a kultury. Stejně tak jako býva-
lé Československo má i nový stát od samého začátku problém se svým názvem. Neob-
jevuje se v něm významná část České republiky – Morava. Začalo se používat zkrácené
označení Česko. 

Maminka nám říkávala: „My jsme Moraváci. Češi jsou falešní, Slováci fanfaróni.“

Historici  nemají  rádi  slovo  KDYBY  – ale  kdyby se nástupnický stát  pojmenoval
Českomoravskou republikou, problémy tohoto typu by nevznikly. Ani zkrácené ozna-
čení státu jako  Českomorava (analogicky jako Československo) nezní tak blbě jako
Česko. A pro jeho občany by státní příslušnost  Čechomoravan byla mnohem přija-
telnější, než dnešní označování Moravana za Čecha.

No, jsem si vědom, že rušení krajů a obnova historických hranic Moravy by byla vel-
mi obtížně realizovatelná, musel by se hledat nějaký kompromis. Co třeba kdyby se kraj
Vysočina přidal k Moravě? 

Čechy: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kar-
lovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj.

Morava:  Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Morav-
skoslezský kraj.

Jak prosté, (Watsone). 

Ostatně soudím, že Morava musí být obnovena.
Ceterum Moraviam restituendam censeo.



1995
Společnost s ručením omezeným

   

V roce 1995 získáváme nečekaně v sousedství prodejny další uvolněné prostory po za-
niklé živnosti instalatéra. Podle projektu mé manželky Zdenky je přestavujeme na kan-
celáře, dílny a sklady, a vše propojujeme schodištěm s prodejnou do jednoho technolo-
gického celku.

Zakládáme společnost s ručením omezením KREJČIŘÍK – počítačové systémy, která
má tři jednatele. Jana Krejčiříka,  Martina Krejčiříka a Milana Krejčiříka.

Hodně investujeme do in-
informační technologie.  Vy-  
víjíme   vlastní   software  se 
záměrem  vytvořit  efektivní
obchodní  systém,  který  by
nám umožnil pracovat s mi-
nimálním  počtem   zaměst-
nanců   a   bylo  ho   možné
ovládat i z domova. Internet
v Československu  ještě  ne-
existoval,  ale možnost ode-
sílání dat  po telefonní lince
ano. 

Základ pro přenos dat  po
telefonu tvoří BBS (Bulletin
Board System), což není nic
jiného než počítač s jedním nebo několika modemy, který pracuje v bezobslužném reži-
mu a čeká, až jej prostřednictvím veřejné telefonní sítě někdo zavolá. Modem je zkratka
anglických slov Modulator-Demodulator  a  je  to  rozhraní  mezi počítačem a protějším
modemem.  Modem příjme signál z počítače, namoduluje  z  něj zvukovou formu  v po-
době impulzů přenositelných telefonní linkou a protější modem signál opět demoduluje.
Vlastní funkce stanice  BBS  vykonává program, který na tomto počítači běží – jakmile 
se některý uživatel ze svého počítače na stanici  BBS „dovolá“,
začne s tímto programem přímo komunikovat, a může využívat
služby, které stanice BBS nabízí. 

Nepřízeň  osudu  postihla  našeho  obchodního partnera Daniela
Pavelce, který nám umožnil start  do  podnikání. Jeho firma Tribase
zaniká ve chvíli,  kdy my se stěhujeme  do  nově rekonstruovaných
a  moderně vybavených prostorů. 

Stejný osud  čeká  i  Studio  dobré  nálady,  kde byl jedním ze tří 
ředitelů  producent  videosnímku  INVAZE  Milan  Pravda.  Studio 
dobré nálady zaniká v následujícím roce. 

http://milan.i-line.cz/knihy/tribase.pdf


1996
Prosperující obchod

  

Ředitelna a místnost,
kde byla vedena
obchodní jednání.

Jan Krejčiřík,
obchodní vedoucí,
v prodejně počítačů.



Martin Krejčiřík
měl na starosti
výrobu počítačů
a servis.

Administrativu
jsem zajišťoval já
a se skřípěním
zubů mi pomáhala
občas manželka.



Honzova manželka
Renata pracovala
ve firmě jako
sekretářka

Takhle vypadal 
osobní počítač
   

 LC 7
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1997
Rudolfínský projev Václava Havla

   

Václav Havel hovořil ve svém projevu k poslancům v Rudolfínu o  „blbé náladě“ ve
společnosti a tvrdě zkritizoval reformu z devadesátých let, ale já a moji nejbližší spolu-
pracovníci jsme blbou náladu tehdy nepociťovali a devadesátá léta stále vnímáme jako
nejúspěšnější období v celé polistopadové éře. 

„Rudolfinský projev byl první vážnou chybou, kdy vyhlásil válku Václavu Klausovi.
Skalní havlovci z toho byli nadšení, že konečně řekl pravdu. Ale byla to do určité míry
pravda pouze z jeho pohledu, nebyla to pravda absolutní,“ řekl europoslanec Alexandr
Vondra. V té době už Alexandr Vondra na Hradě s Václavem Havlem nepracoval. Půso-
bil jako velvyslanec České republiky ve Spojených státech amerických.  „V době, kdy
jsem ještě působil na ministerstvu zahraničí jako první náměstek, jsem se snažil mezi
Klausem a Havlem působit jako nárazník.“
    „Ti dva byli jako den a noc. Byl to problematický vztah, každý byl jiný, jako  jin a
jang. A každý z nich dával politice něco. Havel dával příběh navenek, dával morální
rozměr politice, nabízel otevřenost a shodu. Klaus nás zase naučil soutěžit, zakládat po-
litické strany. A demokracie je o soutěži a o střetu. Není to jen procházka růžovým sa-
dem,“ míní Vondra.
    „Jejich soužití bylo těžké, ale strašně důležité. I když se na devadesátky nadává, tak
to byla zázračná éra, kterou jsme si prošli,“ vzpomíná europoslanec. Podle něj však ru-
dolfínský projev vnesl mezi oba státníky rozkol a Havla postavil do ofsajdu.  „Spojil
Václava Klause s Milošem Zemanem a začala opoziční smlouva. Havel sice dál veřejně
promlouval, ale jeho politický vliv se zmenšil.“   
   

   

Europoslanec Alexandr Vondra v Rozstřelu 17. prosince 2021



1999
Internet

   

Měli jsme v úmyslu stát se poskytovatelem internetu (ISP  –  Internet  Service  Provi-
der), doba na to byla už zralá. Potřebovali jsme ale bankovní úvěr. Jenže klasický úvěr
nám nevyhovoval.

Můj  syn  Vít  pracoval  tehdy  v  Československé  obchodní  bance   jako
úvěrový  specialista.  Od  něho  jsem  se  dozvěděl,  že  vedle  klasického
úvěru  existuje  také  úvěr  revolvingový.  Za  revolvingový úvěr  se  platí
dvoje úroky.  Jeden  za  rezervaci  finančních  prostředků  (0,5 %),  druhý
při jejich čerpání (tehdy cca 7 %). Pokud máte k dispozici  volné finanční
prostředky, můžete půjčku kdykoli vrátit.  To  nám připadalo  výhodnější.
Tak jsme si vzali u Komerční banky revolvingový úvěr.  

Finanční prostředky nám posloužily k vybudování vlastní internetové sítě. Přestali
jsme  montovat  počítače  a  začali  dodávat  počítače  známých  značek  (např.  ACER),
zahájili jsme poskytování internetu.

Rozvoj internetu začal nabírat obrátky. Nejlépe je to patrné na registrovaných domé-
nách. Internetová doména (doménové jméno) je v informatice označení jednoznačného
jména (identifikátoru) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do Internetu.
Naše registrovaná doména je iline.cz, ale máme jich registrováno několik.
   



2001
Setkání v Moravských Budějovicích

   

V tomto roce uplynulo 50 let od našich maturit na Reálném gymnázii v Moravských
Budějovicích, a tak jsme se tam sešli, abychom zavzpomínali na společně prožitá stu-
dentská léta. Připomněli jsme si události, které se tam odehrály krátce před maturitami
v květnu 1951, kdy několik absolventů – našich kamarádů a spolužáků – bylo vyhozeno
ze školy a přinuceno nastoupit do nekvalifikovaných, manuálních profesí. Ani po pa-
desáti letech jsme nezapomněli na to, jak jsme těžce prožívali spáchanou křivdu, jak nás
hluboko zasáhla  bezohledná zvůle  a  jak  hořce  chutnal  pocit  bezmoci.  Uvědomovali
jsme si, že naším odchodem z tohoto světa odejdou i naše vzpomínky, a tak jsme se roz-
hodli sepsat malé svědectví ve formě almanachu.

Na vydání almanachu Opusťte školní budovu se významně podílel tehdejší starosta
Moravských Budějovic Jan Nekula, bratr našeho spolužáka Josefa Nekuly (9.3.1933 -
17.5. 2009). Bez starostova sponzorského daru by první vydání almanachu nevyšlo.

http://milan.i-line.cz/knihy/opustte_skolni_budovu.pdf


2004
Zemřel Bohuslav Blažek

  

Ve věku 62 let zemřel sociální ekolog Bohuslav Blažek (18. 10. 1942 – 20. 11. 2004).
Vystudoval filmovou a televizní dramaturgii na FAMU (absolvoval 1965) a filosofii

a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (absolvoval 1971).
Jeho zájmové a pracovní rozpětí sahalo od sociologie přes architekturu a vědu až po

média a  umění.  Byl  publicistou,  filmovým dramaturgem a režisérem,  metodologem,
překladatelem, prognostikem, myčem výloh, konzultantem a spoluautorem architektů a
urbanistů, rozhlasovým a televizním moderátorem, autorem nebo spoluautorem mnoha
tzv. měkkých her a necelé dvacítky knih. Napsal i scénář k videosnímku INVAZE.

Bohuslav Blažek byl od roku 1971 ženatý s psycholožkou
 Jiřinou Olmrovou. Mají spolu dva syny Filipa a Kryštofa.

Velký sál strašnického krematoria byl zaplněn. 
Pohřební projev na rozloučenou měl psycholog
Dan Pokorný, který ve videosnímku Invaze

 hovořil o počítačové narkomanii.
Pohřbu byla přítomna Bohuslavova spolužákyně
a signatářka čestného prohlášení k upálení
Jana Palacha – Milada Grösslová, 





2005
Nekrolog za Miroslava Šabatu

   

Již  v  prvých dnech  roku  2005  opustil  naše  řady náš spolužák Miro-
slav Šabata.  Zemřel  ve  středu  5. ledna 2005  ve  věku  72 let. Odešel
z tohoto světa  v  tichosti, v  kruhu rodiny,  v pevné víře  v Boha a s ni-
ternou nadějí, že se jednou znovu setká se všemi svými blízkými. Svou
víru v Boha neskrýval ani  v dlouhém období temna,  kdy toto přiznání
bylo spojeno s nemalým rizikem.

Miroslav Šabata se narodil  20. listopadu 1932  v  Moravských Budějovicích  a  byl
jedním  z  mých  prvních kamarádů.  Poznali jsme se už v obecné škole. Šabatovi bydle-
li nedaleko pivovaru ve Smetanově ulici a  po škole jsme se často vídávali při různých
klukovských hrách. Jeho tatínek byl kolář a stal se naším  »dvorním dodavatelem«  nej-
různějšího pivovarského dřevěného vybavení. V létě roku 1943 jsme se s Mirkem setka-
li u přijímacích zkoušek na gymnázium. Máme společné vzpomínky a zážitky z konce
války, byli jsme přímými účastníky bombardování a svědky dramatické události při ob-
sazování města Rudou armádou. Nejvíce jsme se ale sblížili při studiu na gymnáziu,
když vznikla technická větev. Bylo nás deset kluků a čtyři holky. Mirek měl v kolektivu
své pevné místo a patřil k těm nejlepším studentům. Přesto musel po osmiletém studiu
školu nedobrovolně opustit. V roce 1951 byl po úspěšně vykonaných maturitních pí-
semkách z politických důvodů ze školy vyloučen. Skutečné důvody mu nikdo nesdělil,
ale daly se vytušit – víra v Boha a nesprávný »třídní původ«.

Pokoušel se sehnat si zaměstnání jako dělník v cihelně v Moravských Budějovicích,
aby byl blízko otce, který byl nemocen, ale tam ho nevzali. Jen mu doporučili, aby radě-
ji odešel z města. Odjel tedy hledat zaměstnání do Ostravy, kde nastoupil do mostárny
ve Vítkovických železárnách. Tam utrpěl úraz, když padající ocelová traverza mu při-
máčkla nohu. Naštěstí mu úraz nezanechal trvalé následky. V roce 1952 ho předvolali
vojáci k odvodu a jako »politicky nespolehlivého« ho zařadili do pověstných pracovních
útvarů PTP. Z vojny se vrátil až v roce 1955. Navzdory nepřízni osudu se Mirek ne-
vzdával a požádal znovu o možnost vykonat na gymnáziu v Moravských Budějovicích
maturitní zkoušku. Tentokrát mu to vyšlo a shodou šťastných náhod ho na podzim přija-
li také na Stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně. Po promoci nastoupil do
zaměstnání jako stavební projektant v Moravských Budějovicích a své profesi zůstal vě-
ren po celý život.

Po létech nepřízně ukázal  osud Mirkovi  konečně  tu 
svou lepší stránku. Podařilo se mu  na rodinném po-
zemku  postavit  nový  dům  a  poznal  svou  životní  
družku, lékařku Ivanu, se kterou se oženil. Narodily se 
jim dvě dcery – Iva a Magda, na které byl Mirek velmi 
pyšný. Dnes už jsou obě dcery vdané.
V roce 2001 jsme  po padesáti letech od maturity ob-
novili   každoroční   setkávání   bývalých  spolužáků 
a Mirek na žádném z nich nechyběl. 



Teprve v loňském roce na setkání nepřišel. Dozvěděli jsme se, že leží v nemocnici.
V červenci 2004 jsem ho navštívil u něj doma. Mirek mi přišel otevřít. Byl zjevně pře-
kvapen.

Dlouho jsme rozprávěli a vzpomínali na uplynulá léta, mluvili jsme i o smrti. Při
loučení mě doprovodil ke dveřím, podal mi ruku a dlouze jsme si pohlédli do očí. Snad
nás v té chvíli oba napadlo, že už to může být naposledy. Ten poslední Mirkův pohled
mi utkvěl kdesi hluboko v nitru.

Nám, bývalým spolužákům z gymnázia v Moravských Budějovicích, zůstanou až do
konce života uchovány vzpomínky na hodného a dobrosrdečného kamaráda, na starost-
livého otce rodiny, ale především na člověka, který žil podle pevných mravních zásad,
ze kterých nikdy neustoupil, a za které byl ochoten v životě i trpět.

Milan Krejčiřík
  

MyHaritage

       

http://milan.i-line.cz/knihy/MiroslavSabataGraf.pdf


Konec nájemní smlouvy
   

Nájemní smlouva s Bytovým družstvem v Sekaninově ulici se zvolna chýlila ke konci.
Dostali jsme sice nabídku na pokračování, ale bylo nám od počátku jasné, že pokračovat
dál už takto nemůžeme. Za těch deset let se změnila doba. Už jsme nemontovali počíta-
če, už jsme nepotřebovali kamenný obchod. Existoval už internet. Za pomocí úvěru Ko-
merční banky jsme si vybudovali vlastní internetovou síť a živilo nás především posky-
tování internetu a s ním spojené služby.  

Rozhodli jsme se, že nájemní smlouvu v Sekaninově ulici ukončíme, ale s tím souvi-
selo vzájemné vyrovnání za investice do rekonstrukce prostorů, které jsme převzali ve
značně zdevastovaném stavu.
   

Stav nebytových prostorů při převzetí do užívání



Stav nebytových prostorů v roce 2005 před odevzdáním pronajímateli

Podle posudku soudního znalce činilo naše zhodnocení pronajatých prostorů téměř
500.000 Kč. Tuto částku jsme sice od majitele nedostali, ale nakonec jsme se dohodli na
částce poloviční.



2006
Hvožďanská

                    

            Naše nové sídlo v areálu tehdejší společnosti TESTCOM ve Hvožďanské ulici.
   





2008
Zakázka století

       

   

V říjnu 2008 nás oslovila společnost NWDC Company v souvislosti se zajišťováním
projektu »Předsednictvo ČR EU«. Rozhodovalo se mezi námi a společností Casablanca.
Výsledkem jednání  byla  smlouva o  poskytování  internetových služeb č.  1031/2008.
Touto smlouvou jsme se zavázali, že navrhneme a do konce roku vyzkoušíme telekomu-
nikační systém, který bude umožňovat veřejnosti sledovat na portálu EU2009.CZ živé
přenosy a záznamy z akcí pořádaných v rámci předsednictví České republiky v Radě
Evropské Unie, a to ve třech jazykových verzích – české, anglické a francouzské. 

Na  navržení  systému a  jeho  vyzkoušení  jsme měli  pouhý  měsíc,  protože  už
1. prosince 2008 jsme museli hotový systém předat, aby mohl být zahájen zkušební
provoz. Za nedodržení smluvních termínů hrozily vysoké sankce – pro naši firmu
by tyto sankce byly likvidační.

Elektronická zařízení byla umístěna v budově (telehouse) společnosti  Casablanca.
Pro snížení rizika možného výpadku, jsme navrhli připojení do Kongresového centra po
třech optických trasách spojených do jednoho okruhu.

http://milan.i-line.cz/knihy/popis_technickeho_reseni.pdf


2009
České předsednictví EU na internetu



Extrémně vysoké technické nároky 
  

Obtížnost  technického řešení  spočívala  hlavně v  extrémně vysokých nárocích  na
spolehlivost a bezpečnost systému. Bylo požadováno, aby systém byl dimenzován tak,
aby odolal situaci,  kdy se v jednom okamžiku připojí  na webové stránky až 10.000
účastníků. Nejednalo se také o připojení jednoho, předem známého místa, jak to bývá
obvyklé v běžných případech, ale o několik lokalit v ČR v různém čase. O některých
akcích se předem ani nevědělo, požadavek vznikl až v průběhu českého předsednictví
EU (např. tisková konference v Michnově paláci, projev prezidenta Baracka Obamy na
Hradčanském náměstí),  ale nevědělo se ani,  jakým způsobem bude služba veřejnosti
prezentována. 

V žádném případě se nejednalo  jen o ozvučení,  jak  bylo později  ve  sdělovacích
prostředcích do omrzení omíláno, ale o vytvoření videoarchivu, který sloužil webovým
stránkám jako databáze a měl být v provozu i po skončení českého předsednictví.

Očekávalo  se,  že  v  případě  prezentace  na  populárních  zpravodajských  portálech
může dojít k masivnímu zatížení služby (např. portál iDnes měl tehdy průměrnou denní
návštěvnost přes 500 000 uživatelů). 

Oficiální internetový portál www.eu2009.cz byl hlavním komunikačním nástrojem
českého předsednictví v Radě EU v 1. polovině roku 2009. Web nabízel všechny infor-
mace ve třech jazycích – v češtině, angličtině a francouzštině. V porovnání s předchozí-
mi internetovými stránkami předsednických zemí dosahoval český web rekordní  ná-
vštěvnosti. Během 1. poloviny roku 2009 jej navštívily více než dva miliony lidí.

Systém byl  v  uživatelském provozu  od  l.  ledna  2009  do  30.  června  2009  a  ve
funkčním stavu byl udržován až do 31. srpna 2009. Podle původního záměru (obsažené-
ho ve smlouvě) měla být jeho nejdůležitější a nejdražší část, obsahující videoarchiv, za-
chována v provozu pro veřejnost po dobu existence portálu www.eu2009.cz, tak jako
tomu bylo u německých webových stránek (předpokládalo se, že veřejnost se bude do
archivu ještě nějakou dobu vracet a vzniknou příjmy z reklam).
   

Neuvážené politické rozhodnutí
   

Po pádu Topolánkovy vlády nová Fischerova vláda v červnu 2009 další financování
projektu zastavila a my jsme byli nuceni službu ke dni 31. 8. 2009 ukončit. Společnost
NWDC zařízení demontovala a odvezla. 

    

Videoarchiv se vytvářel šest měsíců a obsahoval záznamy, jejichž hodnota se pohy-
bovala v řádu mnohem vyšším, než co by stálo jeho udržování jako datového zdroje pro
webové stránky.  Na portálu eu2009.cz se po nějakou dobu místo záznamu objevovalo
hlášení: Odkaz na zrušený archiv.



Likvidace archivu dat



Setkání v hotelu Stern
   

František Karbaš, Věra Petrová (Šmerková), Marie Vachová (Vejtasová), Ladislav Horký, Olga Kepáková
(Rovenská),  Emil  Drbal,  Vlasta Otáhalová (Abrahámová),  Bohumila Spurná (Urbanová),  Marie  Fialová
(Polová), Vladimír Veselík, Svatava Kasalová (Brtnická), Jiří Strnad, Milan Krejčiřík, Ivo Mareš, Ladislav Pi-
dra, Karel Šplíchal

Každoročně jsme se setkávali v Moravských Budějovicích v hotelu Stern. Ne jinak
tomu bylo i v roce 2009. Zúčastnil se i Ivo Mareš. Nikdo z nás tehdy netušil, že mu do
konce života zbývají poslední tři měsíce.

MyHeritage

Ivo Mareš se narodil 19. srpna 1932, zemřel 3. září 2009

http://milan.i-line.cz/knihy/IvoMares-graf.pdf


2011
Smrt Václava Havla

   

Václav Havel zemřel v neděli 18. prosince 2011. Bylo mu 75 let. Zemřel ráno ve spánku
na své chalupě na Hrádečku na Trutnovsku. Jeho smrt zaskočila současné i bývalé vr-
cholné politiky. Ve vzácné shodě tehdy řekli, že v Havlovi ztratila naše země výraznou
a uznávanou osobnost.

„Byl symbolem změn roku 1989, měl můj respekt, zaslouží si nejvyšší úctu a nejvyšší
pocty ze strany státu,“ řekl tehdejší premiér Petr Nečas.  „Prosazoval prozápadní ori-
entaci naší země. Udělal velmi mnoho pro společenskou transformaci, pro pokojný pře-
chod k demokracii, ale také pro začlenění České republiky do Severoatlantické aliance
a  Evropské  unie.  V  devadesátých  letech  byl  symbolem,  byl  dobrou  značkou  České
republiky, kdy i váha naší země na mezinárodní scéně díky Václavu Havlovi byla výraz-
ně vyšší, než by přináleželo malé zemi ve středu Evropy,“ uvedl Petr Nečas.
    Havlův odkaz je podle něj v tom, že ukázal, že za svobodu má význam bojovat. Zasa-
dil se o to, že Česko patří do západního civilizačního okruhu, že nemáme být žádným
mostem mezi východem a západem, ale že se skutečně máme navrátit tam, kam histo-
ricky patříme, to znamená k západní civilizaci.

MyHaritage

http://milan.i-line.cz/knihy/vaclavHavelGraf.pdf


2014
USA kamerou Martina Krejčiříka

   

„V létě 2014 jsme podnikli s kamarádem Broňkem cestu do Spojených států,“ říká Mar-
tin.  „Přiletěli  jsme  do Detroitu,  kde jsme přespali u Broňkova kamaráda. V půjčovně
automobilů jsme si vybrali  Cryslera a vydali  se na cestu.  Navštívili  jsme Niagarské
vodopády, Muskegon na břehu Michiganského jezera, kde jsme si v muzeu USS Silversi-
des prohlédli ponorku z druhé světové války. Pak jsme pokračovali směrem na Brooklyn
na stadion Michigan International Speedway, kde jsme sledovali závody automobilů.“

Být v USA a nenavštívit Indianapolis, to by je asi mrzelo. Závody se tam sice neko-
naly, ale mohli si alespoň stadion pořádně prohlédnout. V „Síni slávy“ objevili českou
stopu. Vítěznou trofej ze závodu Zbraslav – Jíloviště (31. 5. 1931) a fotografie z Velké
ceny Československa na Masarykově okruhu v Brně (26. 9. 1937).

Na stadionu Bristol Motor Speedway se zúčastnili spolu se stem tisíců diváků za-
hajovacího ceremoniálu a závodů automobilů.

Cestu po Spojených státech zakončili v Jižní Karolíně na Myrtle Beach, kde se vy-
koupali v Atlantickém oceánu. Pak odjeli do Charlotte, kde vrátili vypůjčený automobil
a odletěli do New Yorku. Ubytovali se v motelu a po prohlídce města nasedli do pat-
rového airbusu a380-800 a zamířili do Evropy.



























2016
Business Centrum Zálesí

   

Dostali jsme výpověď k 31.12.2015, tak se stěhujeme. Budovu zaberou státní úředníci.
Nové sídlo – Business Centrum Zálesí –  leží v Praze Krči a je blíže k našim domovům.
   
   

2016



Business Centrum Zálesí

Dostali jsme výpověď k 31.12.2015, tak se stěhujeme. Budovu zaberou státní úředníci.
Nové sídlo – Business Centrum Zálesí – leží v Praze Krči a je blíže k našim domovům.
   

  
     

  



Martin Krejčiřík – nový vlastník firmy 
      

Dohodli jsme se, že firmu převedeme na Martina. Já jsem mu svůj majetkový podíl
daroval, s Honzou se vyrovnali finančně. Zapsáno to bylo do Obchodního rejstříku dne
24. června 2016.

Společník: MARTIN KREJČIŘÍK
Vklad: 300 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 100%                       

   

Když se v novinách začalo psát o tom, že Business Centrum zanikne v souvislosti se
stavbou nové trasy metra, Martin už nečekal na další výpověď. Koupil nebytový prostor
v nedaleké Otradovické ulici, nechal ho zrekonstruovat, dal výpověď a sídlo společnosti
iLine přesunul do svého prostoru. 
   



2020
Dokument Terezy Tomanové

   

Emigrace do Velké Británie dokument                                                    01.02.2020 15:15
   

Dobrý den,

mé jméno je Tereza Tomanová a jsem studentkou magisterské-
ho oboru MA Multimedia Journalism (Broadcast)  v  Londýně
na University of Westminster. V rámci  svého  třetího semestru
(květen-srpen) mám natočit a publikovat 12-minutový dokument na
libovolné téma.  Jelikož  mne  odjakživa lákají témata spojená s
komunistickým režimem, rozhodla jsem  se  toho využít  i  pro
tento projekt.  Nemám zatím  definitivně  rozhodnutý směr do-
kumentu, ale chtěla bych,  aby se týkal Čechů a Slováků, kteří
v době komunistického režimu  emigrovali  do  Velké Británie.
Zmapovat  jejich příběhy, osudy,  co je k tomu vedlo,  jak moc 
je  takové rozhodnutí oddělilo  od jejich rodné země,  zda ztra-
tili  kousek  Čechoslováka  v  sobě, nebo v nich navždy zůstal.
Jsem  si  vědoma,  že  mnoho z nich již nemusí být mezi námi,
proto  nehledám  jen přímo emigranty, ale i jejich rodiny... 
   

S přáním krásného dne,

                                                                       Tereza Tomanová

Kde domov můj? Tak nazvala autorka svůj dokumentární rozhovor..

https://www.youtube.com/watch?v=RfQECQweKfQ

V dokumentu jsem se velmi snažila zdůraznit, jak moc bychom si měli vážit naší svo-
body. To je jeho hlavním poselstvím spojeným s předáním této myšlenky mladším gene-
racím, která osvětluje, jak moc těžké to bylo pro generace starší. Například u cestování
prostě neměli stejné možnosti, jako máme my.

Já osobně jsem si každopádně uvědomila, že i když někoho známe, ale nikdy se jej
nezeptáme na jeho minulost, nemusíme ho vlastně znát vůbec. Poté, co jsem dokončila
většinu rozhovorů, se mě lidé ptali, jestli bych jim mohla poslat nesestříhané verze. Řek-
li mi, že si se svými dětmi v zásadě nikdy o své minulosti nepovídali,  takže ti by se
z videí o svých rodičích mohli něco dozvědět. To mne velmi zaujalo, neboť můžete byd-
let ve stejném domě s prarodiči, kteří mají opravdu poutavé historky, protože stále patří
mezi generaci, která zažila válku i studenou válku, ale nikdy vás zkrátka nenapadne se
jich zeptat, jaké to bylo.

https://www.youtube.com/watch?v=RfQECQweKfQ


plk. Boris Topinka Černěs
   

Mým strýcem byl plk. Boris Topinka Černěs (25.11.1891 – 8.4.
1964), francouzský legionář, poslední velitel 302. dělostřeleckého
pluku  a člen generálního štábu.  Po  přijetí Mnichovského diktátu
byl jeho 302. dělostřelecký pluk rozpuštěn.

V padesátých létech byl z armády vyhozen jako příslušník bur-
žoazní armády“.  Zemřel   8. dubna 1964   po  lékařském  selhání
v Praze  v Thomayerově nemocnici,  kde byl několik dnů hospita-
lizován  s  bolestmi  břicha.  Když  se  přišlo  na  to,  že  se  jedná  
o akutní zánět slinivky břišní, bylo na záchranu života už pozdě.

   

                    Těžká houfnice vzor 15 v palebném postavení (na dobové pohlednici).   
Obsluhu tvořili příslušníci 302. dělostřeleckého pluku.

 



 pplk. Josef Veselý
  

Mým strýcem byl také pplk. Josef Veselý (3.2.1908-22.12.1994).
Byl  velitelem  1. tankové roty  a  zúčastnil se obléhání Dunkerque, 
kde  byla  obklíčena  třináctitisícová  hitlerovská armáda.  Jako pří-
slušník vojenské kanceláře  prezidenta  Beneše zodpovídal za  jeho  
bezpečnost při pobytu  v  Londýně.  V  této  službě  poznal  zblízka
mnohé  politické   osobnosti   tehdejší  doby,  zejména   anglického
premiéra Churchilla, Madame Rooseweltovou,  generála  de Gaula,
generála  Eisenhowera. Po návratu do vlasti měl před sebou slibnou
kariéru, ale přišel  neblahý Únor, a Josef  byl  propuštěn  z  armády,
vyhnán  z Prahy a přinucen pracovat manuálně.

Po pádu komunistického režimu mu bylo uděleno v roce 1991 z podnětu Anežky Hr-
mové (sestry mé prvé manželky) vojenské vyznamenání – řád Milana Rastislava Štefá-
nika III. stupně. Předával mu ho ve Vladislavském sále prezident Václav Havel. Stejné
vyznamenání dostali tehdy další vojáci, mezi nimi i divizní generál Heliodor Píka, za-
vražděný v roce 1949 komunistickou justicí.



plk. Leopold Šrom
   

 S  vysokou  pravděpodobností  patři   k  mým   příbuzným   také
legendární  pilot  plk. Leopold Šrom  (8.9.1917 – 11.10.1968). Mo-
je  prababička  se jmenovala Šromová a pocházela stejně jako Leo-
pold Šrom z Chrlic.

Válečná  bilance  stíhače   Leopolda Šroma   je  úctyhodná.  Byl
čtyřikrát  vyznamenán  Československým  válečným  křížem  1939,
jednou  Řádem  Slovenského  národního  povstání  I. stupně, třikrát
medailí za Chrabrost před nepřítelem  a  dvakrát  Československou
vojenskou  pamětní  medailí   Za  Zásluhy.  Byl  rovněž  dekorován
anglickou  War  Medal  a  Defence  Medal  a  sovětskou  medaili  Za
vítězství nad Německem. Leopold Šrom v bojích celkem nalétal 435 operačních hodin.
Počet sestřelů z něj  dělá letecké eso – český stíhač si připsal osm sestřelených letadel
jistě a dvě pravděpodobně (pro označení pilota za eso postačuje 5 sestřelů).

Jako  většina  západních  letců  byl  i  Leopold  Šrom  perzekvován  komunistickým
režimem, později se dočkal rehabilitace. Létáním se uzavřel i jeho osud – přežil válku,
ale zahynul při leteckém neštěstí nedaleko Prahy.



2021
Neodeslaný dopis

Někdy v roce 2010 jsem dostal pozvání od Evžena Simka do restaurace Blatnička.
Evžen tam byl štamgastem. Pozvání dostala také Ivošova přítelkyně Jiřina Šlajsová. Po-
píjeli jsme víno a vzpomínali. Při té příležitosti mi Evžen předal fotografii absolventů
Masarykovy obecné školy v Moravských Budějovicích z roku 1940. Na té fotografii
bylo 30 žáků, z nichž jsem byl schopen identifikovat jen několik. Evžen mě nechal chví-
li  bádat, a pak mi s úsměvem předal seznam, na němž byli podrobně identifikováni
všichni účastníci. Nepodařilo se mi nalézt jeho e-mail, tak jsem mu chtěl napsat dopis.

   Dopis jsem nakonec neodeslal. Objevil jsem na internetu zprávu:
Evžen Simek, narozen 1. září 1932 ve Znojmě, zemřel 24. října 2011 v Praze.



Bůh, osud a já
   

Hledal  jsem facebook Jaromíra  Šnejdara,  partnera  dcery  mé sestry  Blanky,  který
nečekaně zemřel. Když jsem do vyhledávače vložil slova Jaromír Šnejdar vypadlo mně:

Přepsal  jsem slovo Jaromír  na Josef  a  po několika pokusech jsem se dopracoval
k informaci, že náš spolužák z vysoké školy Josef Šnejdar napsal knihu Bůh, osud a já.
Knihu jsme s manželkou četli jedním dechem. Je to strhující příběh.

   

                     Josef Šnejdar 95 let

Při dalším pátrání na internetu jsem zjistil, že Josef Šnejdar žije v Domově seniorů
Světlo v Písku. Zavolali jsme mu se Zdenkou a zavzpomínali na studentská léta. Chtěli
jsme ho tam navštívit, ale bylo to v době pandemie, kdy návštěvy byly zakázané. 

Z jeho knihy jsme se dozvěděli, že byl jezuitou. To jsme v době studia vůbec netušili.
V roce 1983, před znovuotevřením Národního divadla po jeho rekonstrukci, jsme byli
pozváni na jeho prohlídku. Prošli jsme ho od historických základů až po střechu, na-
hlédli do prezidentské lóže, prohlédli interiér Nové scény. Na závěr jsme dostali knihu
Čtení o Národním divadle.



Citace z knihy Bůh, osud a já, strana  217.
   

U soudruha odborného asistenta Zahálky jsme byli u zkoušky dva, spolužák Siblík
a já. Typologie, tak se ten zkušební předmět jmenoval, byla snadná na učení, soudruh
asistent nás pochválil. Já jsem zkušební látku podle něj ovládal na výbornou, Siblík na
velmi dobrou. Soudruh asistent to nějak popletl. Siblíkovi napsal do indexu výborně,
mně velmi dobře. 

Ohradil jsem se a hlasitě protestoval, soudruh odborný se na mne usmál a prohodil:
„Quod scripsi, scripsi“ a s úsměškem dodal, co jsem napsal, to jsem napsal, však víte
soudruhu. Odešel jsem se vztekem. Pilát jeden!

Ke zkoušce z fyziky jsme šli také dva, druhý byl Milan Krejčiřík, mimořádně schopný
matematik a fyzik, zatím co já byl v těch oborech totální chudák. Krejčiřík dostal velmi
dobrý, já výborný. Osud si s námi neblaze zahrál.
   

Závěr Šnejdarovy knihy.
    

„Devadesát let změnilo mou víru z jezuitských Ignáciových exercicií na jiný životní
názor. Pokusil jsem se ho shrnout do pěti zásad.

Člověk je  zrozen,  aby žil  podle mravních příkazů svého svědomí a podle zákonů
lidské společnosti. Aby zplodil a dobře v trvalém rodinném prostředí vychoval a vzdělal
své děti. Aby podle svých schopností a sil přispíval prací k rozvoji společnosti a pro-
spěchu přírody. Aby pečoval o své zdraví a svůj hmotný majetek a tím si zabezpečil
plnění ostatních cílů. A aby miloval.

A kde je Bůh, pro kterého je podle excercicií svatého Ignáce člověk se vším na světě
stvořen, aby ho chválil, jemu úctu prokazoval, jemu sloužil?“
   

   

Josef Šnejdar při přednášce v Domově seniorů v Písku
   

Setkání s naším spolužákem se nakonec neuskutečnilo. Pepík nečekaně umírá.

Doc. Ing. Josef Šnejdar, CSc.  * 19.04.1926, † 28.07.2021



Konec snu o socialismu?
   

Trvalo to dlouho, ale Češi nakonec vymetli v roce 2021 komunisty z parlamentu na
smetiště dějin. Pochybuji, že se do parlamentu ještě někdy vrátí. Jejich příznivci vy-
mírají. Komunismus splnil svou historickou úlohu. Prokázal, že může mít sice dočasné
úspěchy, ale není lepší než kapitalismus. U moci je schopen se držet pouze silou.

Až donedávna mohli  jejich  příznivci  argumentovat.  Podívejte  se  do  Izraele.  Tam
fungují kibucy uprostřed kapitalismu. Teď už nemohou – potomci kibucníků nechtějí žít
tak, jako jejich předkové. Izraelská vláda jim koncem března 2004 povolila transformaci
v komunity na kapitalistickém základě. V roce 2010 bylo v Izraeli 270 kibuců, z nichž
podle studie Institutu pro výzkum kibucnictví a družstevnictví při univerzitě v Haifě
pouze 25 procent stále praktikuje plně kolektivní model – a toto číslo se stále zmenšuje.
Zdá se, že skončil výlet do utopie a sen o socialismu v praxi.

Kibuc byl součástí ideologie sionismu, jehož zásady formuloval v roce 1896 Theodor
Herzl, a jelikož byl mezi evropskými Židy tehdy v módě socialismus a ideologie Karla
Marxe a Bedřicha Engelse, uchytila se i myšlenka zrušení soukromého vlastnictví.

Kibucy byly první celožidovské komunity, které v Palestině vznikaly ještě za Osman-
ské říše. Když do země začali na počátku 20. století přicházet první sionističtí průkopní-
ci, kteří vykupovali půdu od arabských majitelů, museli svým osadám dát pevnou struk-
turu, aby v tvrdých podmínkách obstáli. První zakoupenou půdou byly parcely pořízené
v roce 1904 v Galileji, Osmanská říše zanikla v roce 1922.

Kibucy budou v Izraeli existovat dál, ale v převážné většině případů už ne jako socia-
listické enklávy uprostřed kapitalistického státu. Ty, které zůstanou v původní podobě,
budou už pouhou exotickou turistickou atrakcí – skanzeny. Po třech až čtyřech genera-
cích usilujících o naplnění vize Marxe a Engelse se jejich sen definitivně rozplynul.
Ztroskotal poslední pokus o založení fungující socialistické společnosti.

Předkové Milana Krejčiříka
   

ZÁZNAMY V MATRIKÁCH

Tatínek a maminka:  
Jaroslav Krejčiřík, Emilie roz. Kotilová

Dědeček a babička:
Hynek Krejčiřík, Marie roz. Kaštická, Augustin Kotil, Marie roz. Němcová

Pradědeček a prababička:
František Kaštický, Viktorie Šromová, František Kotil, Antonie Brabcová

Jan Němec, Marie Kristinová

Potomci Milana Krejčiříka

http://milan.i-line.cz/knihy/potomci.pdf
http://milan.i-line.cz/knihy/matrika-ViktoriaSchrom1822.png
http://milan.i-line.cz/knihy/matrika-FrantisekKasticky1833.png
http://milan.i-line.cz/knihy/matrika-MariaNemcova1864.png
http://milan.i-line.cz/knihy/matrika-AugustinKotil1861.png
http://milan.i-line.cz/knihy/matrika-MariaKasticka1866.png
http://milan.i-line.cz/knihy/matrika-HynekKrejcirik1866.png
http://milan.i-line.cz/knihy/matrika-EmilieKotilova1896.png
http://milan.i-line.cz/knihy/matrika-JaroslavKrejcirik1898.png
http://milan.i-line.cz/knihy/predkove.pdf
https://plus.rozhlas.cz/konec-snu-o-socialismu-transformace-izraelskych-kibucu-7828587


Epilog
   

„Pane Krejčiříku...“
„…“ 
„Pane Krejčiříku, slyšíte mě?“
„… slyším ...“
„Byl jste v bezvědomí ... měl jste epileptický záchvat.“
„… ? ...“
„Pamatujete si na něco?“
„Ne …“ 

Thomayerova nemocnice
Neurologická klinika

   

Pacient  byl přivezen záchrannou službou po epileptickém záchvatu s bezvědomím,
křečemi, s pozáchvatovou zmateností a agresivitou. Pacient si na záchvat nepamatuje.
Epileptický záchvat doposud neměl. Nepamatuje si ani, co dělal ráno. Z dění po záchva-
tu si pamatuje, že v bytě byla záchranná služba. Převoz do nemocnice si pamatuje jen
útržkovitě.

Vstupní CT vyšetření bylo bez známek intrakraniálního krvácení, bez akutní ische-
mie, byly patrné starší postischemické změny. Pacient se během hospitalizace cítil bez
obtíží, další epileptický záchvat se neopakoval...



Jsme jako olivy – teprve když jsme drceni, vydáváme ze sebe to nejlepší.
                                     

Talmud
         

Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, 
ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.

      

Konfucius
         

Člověk nebyl stvořen pro porážku.
Člověk může být zničen, ale nemůže být poražen.

      

Ernest Hemingway 
ústy starého rybáře v novele Stařec a moře.

     

Bůh neexistuje a proto v něho věřím.
   

Thomas Frings



4. února 1932 – 4. února 2022
             Narozeninový dort pekla 

                       moje vnučka Natálka

   

   První gratulace přišla od Sylvy   

Dne 03.02.2022 v 22:19 Sylva Schwarzeneggerová napsal(a):
   

Milý Milane,
     

  k Tvým krásným narozeninám Ti přeji mnoho dalších bezvadných let, plných objevitelského
bádání po předcích nás žijících. Alespoň ve zdraví a elánu do pěkné stovečky. 
To mi bude 74,5 let.

     

 Srdečné pozdravy 
  Sylva

Dne 04.02.2022 v 15:30 Milan Krejčiřík odpověděl(a):
  

Milá Sylvo,
   

děkuji za milé přání. S ohledem na genetické předpoklady – (maminka i babička z tatínkovy
strany zemřely v devadesáti šesti), obě byly super aktivní, ale upadly a měly úraz, takže po-
slední dva roky života trávily na lůžku – bych se té stovečky mohl dožít... 
Pokud mě neopustí štěstí.
   

Srdečně zdraví
Milan    

Errata: Maminka zemřela v nedožitých 96 , babička v 82.



Gratulace od Knížáků
   

Dárek k devadesátce



Měl  jsem  připraveno  závěrečné  slovo,  ale  pak  se  stalo  něco  naprosto
neočekávaného, něco, co otřáslo nejen mnou, ale i celým svobodným světem,
a tak nemohu mlčet.

Část třetí

Agrese 

Obrázek, který obletěl svět



Rusko zaútočilo na Ukrajinu
Šokující projev ruského prezidenta Vladimíra Putina v noci před útokem na Ukrajinu.

   

   

   

   Západní blok překročil červenou čáru
Nemůžeme tolerovat hrozby, které přicházejí z Ukrajiny
Přijal jsem rozhodnutí o zvláštní vojenské operaci

   

Vladimír Putin přehlédl Newtonův zákon akce a reakce
a prastarou lidovou moudrost

      

Kdo seje vítr, sklidí bouři



JE ČTVRTEK 24. ÚNORA 2022. 
   

Začala  invaze  na Ukrajinu.  Ruské  vojenské  jednotky se daly  do  pohybu po celé
hranici. Zaútočily i z Běloruska a okupovaného Krymu. Bomby dopadají na Charkov,
Dněpropetrovsk, Mariupol, Oděsu a další ukrajinská města.



Hadí ostrov
   

Hadí ostrov je malý skalnatý ostrov u jižního pobřeží Ukrajiny. Útok na Hadí ostrov
se odehrál ve večerních hodinách 24. února 2022. Kolem 18. hodiny se zdejší ukrajinská
základna ocitla pod palbou ruské flotily. Pak byla útočící stranou vyzvána ke kapitulaci.

„Tohle  je  válečná  loď,  ruská  válečná  loď.  Vyzývám  vás,  abyste  odložili  zbraně
a vzdali se. Vyhnete se krveprolití a zbytečným obětem. Jinak budete ostřelováni.“

„Ruská válečná lodi, jdi do prdele,“ zaznělo z Hadího ostrova.
Následně ztratila ukrajinská strana s pohraničníky kontakt. Bombardování zasáhlo

maják, věže, antény a přerušilo vzájemnou komunikaci.



Bomby a rakety dopadají na obytné budovy 
   



Bože, ochraňuj Ukrajinu



Vzkaz ukrajinského prezidenta Evropě

Evropa se musí probudit! Největší evropská jaderná elektrárna hoří. V tuto chvíli
ruské tanky střílejí na bloky jaderného reaktoru. Jedná se o tanky vybavené termoviz-
ním zařízením, takže vědí, kam střílejí. Byly na to připraveny. Je tam šest jaderných
reaktorů – šest! V Černobylu vybuchl jeden reaktor. Jen jeden. 

Kromě Ruska žádný stát nikdy jaderné reaktory neostřeloval. Je to poprvé v naší his-
torii, v historii lidstva, kdy se teroristický stát obrátil k jadernému terorismu.

   



Označovat ukrajinské události válkou se v Rusku nesmí

Protesty proti válce na Ukrajině jsou v Rusku tvrdě potlačovány. Do vězení se může-
te dostat i za označení toho, co se na Ukrajině děje, slovem »válka«. Dovolena je pouze
Putinova speciální vojenská operace.
   

Není to vojenská operace, ale válka

   

      

„Na Ukrajině tečou potoky krve a slz.  Není to vojenská operace, ale válka, která
vede ke smrti,  zkáze a utrpení. Počet obětí neustále narůstá,  na útěku jsou zejména
matky s dětmi. Potřeba humanitární pomoci pro tuto zemi mučedníků každou hodinou
narůstá,“ řekl papež František při svém pravidelném týdenním požehnání poutníkům na
Svatopetrském náměstí. 



Ruský postup Ukrajinou se zpomalil
   

Ruská armáda pokračuje v ostřelování ukrajinských měst a jejím cílem zjevně dál zů-
stává Kyjev. V posledních dnech se jí ale příliš postupovat nedaří.
   
   

   

Podrobný průběh  Válka na Ukrajině den po dni

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/anatomie-valky-na-ukrajine-ruska-invaze-den-po-dni/r~58501380997311ecb5bd0cc47ab5f122/


Zajatí Rusové mají vztek na velitele
   

Z výpovědí zajatých ruských vojáků je patrný šok z tvrdosti bojů. Stěžují si, že byli
oklamáni veliteli. Na důstojníky mají vztek, ukazují záznamy posledních pěti ruských
vojáků, kteří upadli do zajetí. 

„Upřímně řečeno,  podvedli  nás,“ řekl  jeden ze zajatců na výzvu,  co  by vzkázal
domů Rusům a dalším vojákům. „Všechno, co nám řekli, byla lež.“ Ruští vojáci čekali,
že je budou vítat květinami jako osvoboditele, a ne bombami a kulkami.

Jeden z vojáků dodal: „Řekl bych klukům, aby odešli z Ukrajiny. Máme rodiny a dě-
ti. Myslím, že 90 procent z nás by souhlasilo s tím jít domů.“
   

Vymývání mozků
   

Jednatřicetiletý Ukrajinec Arťom Mažulin, který učí v Kyjevě angličtinu, si myslí, že
ruští vojáci jsou zaskočeni realitou: „Od roku 2014 ruská vláda vymývala lidem mozky
svou propagandou.  Zkoušeli  přesvědčit  a  přesvědčili  Rusy,  že  se  Ukrajiny  zmocnila
fašistická monstra. Nezapomeňte, mnoho vojáků jsou ročníky 2002 a 2003. Mluvíme o
devatenácti dvacetiletých klucích.“

Jako případ uvedl pro list The Guardian uvedl příklad jeho příbuzných z Kupjansku
na  severovýchodě  Ukrajiny,  který  byl  obsazen.  Když  projížděli  ruští  tankisté  okolo
domu jeho strýce, říkali, že hledají banderovce. „Můj strýc jim řekl, kde do prdele vidíte
banderovce. A teta jim řekla, aby jí nešlapali po záhonech.“ Ruští vojáci se nakonec
bavili se strýcem, kterému říkali dědo, o chovu holubů.

Není divu, že ruští vojáci jsou zaskočeni jinou realitou. Stačí se podívat, jak ruská
média informují.



    Co píše ruská                                   v pátek 11. března
   

V těchto dnech, ve snaze vyhnout se úplné porážce, banderovští fašisté berou jako
rukojmí statisíce obyvatel ukrajinských měst. Nacisté pod hrozbou smrti nepouštějí civi-
listy z bojové zóny a odsuzují je do role lidského štítu. Opakuje se hanebná taktika na-
cistických vojsk na území SSSR, kdy při útoku před sebou tlačili ženy a děti, když hnali
lidi do minových polí.

Na Západě se v případě dopadení jednoho rukojmího teroristy zvedá neuvěřitelný
hluk. Statisíce lidí se na Ukrajině proměnily v rukojmí. Rádi bychom od západních vůd-
ců – Bidena, Macrona, Scholze a Johnsona – a od ruských liberálů dostali přímou a jas-
nou odpověď na otázku: podporují zločinnou taktiku banderovských nacistů, kteří vez-
mou rukojmí, nebo tato zvěrstva odsuzují?

To, co dělají banderovci na Ukrajině, je vyloženě fašismus. Doufali jsme, že porážka
německého nacismu v roce 1945 sovětským lidem a jejich vítěznou Rudou armádou
ukončí  tento  nelidský  fenomén.  Ale  dnes  jsme  opět  znepokojeni  růstem tohoto  ra-
kovinného nádoru ve středu Evropy. A opět za asistence západních „demokracií“.

Nezapomněli jsme, že Spojené státy a Velká Británie přispěly ekonomicky a poli-
ticky k vzestupu fašismu v Německu. Hitlerův Wehrmacht, který zabil desítky milionů
lidí,  vznikl  z  velké  části  za  peníze  amerických  monopolů  a  německých  oligarchů.
A dnes jsou Amerika a Evropská unie přímo zodpovědné za zvěrstva banderovských fa-
šistů, kteří se chopili moci na Ukrajině v důsledku převratu v únoru 2014. Tento převrat
byl proveden za přímé účasti západních zemí, což dále posiluje jejich vinu za krveprolití
na Ukrajině.

Ostře odsuzujeme pokus německých úřadů pod záminkou událostí na Ukrajině zbavit
se odpovědnosti za zločiny německého nacismu během druhé světové války. To nebude
fungovat!  Marně  v  Berlíně  doufají,  že  Rusko,  Bělorusko  a  Ukrajina  zapomněly  na
zrůdná zvěrstva německých fašistů na okupovaných územích SSSR, na miliony lidí,
kteří byli zastřeleni, oběšeni a umučeni v koncentračních táborech v Německu. a Pol-
sku.

A pokud na to evropské národy, z nichž mnozí bojovali proti SSSR na straně Hitlera,
zapomněli, pak si připomínáme, že Německo v roce 1999, stejně jako v roce 1941, bom-
bardovalo Bělehrad. Rozhodnutí Berlína dodávat nacistům zbraně a umožnit německým
občanům účastnit se bojů na straně nacistů znamená, že Německo opět směřuje k reha-
bilitaci fašismu.

Komunisté byli  vždy v čele boje proti  nacismu. A dnes jsme si jisti,  že levicové
a progresivní síly po celém světě nás v tomto boji podpoří.

Obracíme se na světové společenství s požadavkem, aby rezolutně odsoudilo zlo-
činnou taktiku banderovského fašismu, který bere civilní občany Ukrajiny jako rukojmí.
Jakýkoli jiný postoj by znamenal schvalování zločinů proti lidskosti.
   

   Autorem článku je předseda Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace
 Gennadij Andrejevič Zjuganov. Článek byl zveřejněn na internetu 11.3.2022,

                           V následujících dnech byl vymazán.



Ruské dělostřelectvo zasáhlo bezpečnostní koridor
   

Tragicky skončil v neděli 6. března život ukrajinské účetní Taťány Perebejnisové. Při
pokusu o útěk z okraje Kyjeva zahynula po výbuchu dělostřeleckého granátu vypálené-
ho ruskou armádou. Ušetřeny nebyly ani její děti, osmnáctiletý Nikita a devítiletá Alise.
Všichni zemřeli v místech, která byla vymezena pro humanitární koridory.
  
  

Z městečka Irpiň, které leží na okraji Kyjeva a ocitlo se pod palbou ruských vojsk, se
pokusila rodina utéct až nyní. Doteď se starala o nemocnou babičku. Když však rodina
prchala z Irpině, na město začala střílet ruská armáda z děl. V tu dobu přitom bylo do-
hodnuté příměří, aby mohli civilisté z válečné zóny uniknout.

 



Divadlo v Mariupolu je v troskách

    

Na budovu činoherního divadla v Mariupolu byla ve středu 16. března svržena velká
bomba. Uvnitř divadla je protiatomový kryt, kde se ukrývali lidé. Těsně před útokem
začala ruská média psát, že budova divadla slouží jako tajná základna praporu Azov,
který Rusové považují za skupinu nacistů. Ukrývající se civilisté měli údajně posloužit
jen jako zástěrka. Stejnou strategii zkoušeli Rusové už při bombardování dětské nemoc-
nice a porodnice v Mariupolu.

Po strašlivé noci plné nejistoty přišla konečně dobrá zpráva. Protiletecký kryt přežil.
Trosky se začaly rozebírat a lidé vycházejí živí! Zatím se podařilo zachránit asi 130 lidí.
Záchranná akce nadále pokračuje. Večer ukrajinská média s odkazem na Ukrajinskou
národní gardu informovala, že ruské síly místo dál ostřelují a záchranáři se tak nemohou
dostat k lidem pod sutinami. Počet případných obětí se odhaduje na 300.



Přední linie jsou posety těly mrtvých ruských vojáků
   

Chceme domů, chceme mír
   

Na internetu se objevila fotografie telefonu s korespondencí jednoho ruského vojáka
se svou matkou: „Jediné, co teď chci, je zabít se,“ píše domů.

„Nikdo na nás nezaútočil a Rusko chce přesto válku, to nechápu. Mami, tati, mám
vás rád.“

„Řekli nám, že když odmítneme válčit, budeme nepřátelé státu. A protože je válka,
mohli by nás i zastřelit, kdybychom odmítli. Byli jsme předhozeni jako potrava pro děla.
Chceme domů, chceme mír,“ šokuje svou zpovědí na kameru další ze zajatých mladých
Rusů.

Některé  nahrávky  nebyly  oficiálně  zveřejněny,  získala  je  britská  zpravodajská
společnost  ShadowBreak.  Všechny naznačují,  že  ruské ozbrojené složky jsou situací
zaskočeni, zklamáni a potýkají se se zmatkem ve vlastních řadách.

Na jednom záznamu je slyšet, jak se voják přestává ovládat a ptá se nadřízeného, kdy
dorazí jídlo nebo palivo.  „Už tři dny jsme nejedli! Kdy už to tu sakra bude?“ křičí
zoufalý muž.



Podobnost čistě náhodná?

   



   

Protože se v invazi na Ukrajinu ruské ztráty neustále zvyšují, uvažuje ministerstvo
obrany o zapojení členů Junarmije. Rozkaz o možném zapojení členů „mladé armády“
do války na Ukrajině měl prý před několika dny podepsat ruský ministr obrany Sergej
Šojgu.



Za zradu národa (Volksverrat) byl v nacistickém Německu považován každý čin, kte-
rý ohrožoval politickou jednotu a moc. Národní zrádce se dopustil „zločinu namířené-
mu přímo proti německému lidu a národu“.



Lze Putinovo šílenství zastavit smířivostí?



Ukrajina nikdy nebude vítězstvím Ruska

„Ukrajina nikdy nebude vítězstvím Ruska. Svobodní lidé totiž
odmítají žít ve světě beznaděje a temnoty. Budeme mít jinou bu-
doucnost, světlejší budoucnost zakořeněnou v demokracii a zá-
sadách, naději  a světle, slušnosti a důstojnosti, svobodě a mož-
nostech. Proboha, tento člověk nemůže zůstat u moci. Kéž vám
všem Bůh žehná a kéž Bůh ochrání naši svobodu. A kéž Bůh
chrání naše vojáky,“ pronesl ve svém sobotním projevu ve Var-
šavě prezident USA Joe Biden.
    Šéf Bílého domu řekl svému polskému protějšku Andrzeji Dudovi, že pátý článek
Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně bere jako posvátný závazek. Tento článek
stanovuje, že útok na jeden členský stát NATO považují ostatní za útok proti všem.

Podle Bidena ruský prezident Vladimir Putin zřejmě počítal s tím, že dokáže NATO
rozštěpit a oddělit východní křídlo od západních partnerů. To se mu ale nepovedlo a ali-
ance je podle amerického prezidenta  „naprosto, absolutně a zcela jednotná a v jejím
názoru nejsou žádné trhliny“.



Ukrajinci osvobozují okupovaná území
   

Válka na Ukrajině je definitivně v další fázi. Nejen v té, kde Ukrajinci na východě
země čelí silnému ruskému útoku, ale také v té, kdy osvobozují dosud okupovaná území
na severu a objevují se příběhy z okamžiků ruské okupace.
   

Zavraždění civilisté v předměstí Kyjeva Buči
   

Ruští vojáci se do Buči dostali hned druhý den invaze, 3. března. Ukrajinci protiú-
tokem dobyli její část zpět. Rusové následně po těžkých bojích znovu ovládli celé město
12. března. Stáhli se za ostřelování a útoků ukrajinské armády poslední březnový den.

„Nová Srebrenica. Ukrajinské město Buča bylo v rukou ruských zvířat několik týdnů.
Místní civilisté byli svévolně popravováni, někteří s rukama svázanýma za zády. Jejich
těla leží v ulicích města,“ tweetovalo ukrajinské ministerstvo obrany.

      

V sobotu 9. dubna
protestovali lidé
ve Washingtonu
před Bílým domem
proti ruské invazi.
Napodobovali mrtvé
při masakru v Buči.



Lež měla krátké nohy
   

Velvyslanec Ruska Vasilij Nebenzija prohlásil na půdě Organizace spojených národů,
že když ruští vojáci opouštěli město, mrtvoly v ulicích nebyly. 

„Najednou se objeví v ulicích, leží na cestách jeden za druhým, vlevo i vpravo, ně-
kteří se hýbou, někteří mají známky života.“

   

Analýza satelitních snímků, kterou provedl server The New York Times, ale tvrzení
ruského velvyslance vyvrací. Těla se tam nacházela už v době ruské okupace.
   



 Rusko přiznalo zdrcující ztráty   
   

Až dosud Rusko odmítalo prakticky jakkoliv komentovat své ztráty, které utrpělo.
Nyní však mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v rozhovoru pro Sky News prohlásil, že ruská
armáda utrpěla zdrcující ztráty. 

„Ano, utrpěli jsme značné ztráty a je to pro nás obrovská tragedie,“ řekl Peskov.

   

Dmitrij Peskov

Prvotní prohlášení ruské generality i samotného Putina přitom slibovala dobýt celou
zem a svrhnout prezidenta Zelenského do tří dnů. Jenže namísto toho se „speciální ope-
race“ zhroutila prakticky hned na samém počátku a rychle přešla do náročné a opotře-
bovávací války.
   

Důvodů, proč k tomu došlo, je samozřejmě mnoho, ale tři z nich jsou nejdůležitější:
   

1. Ukrajinci začali svoji vlast chránit doslova zuřivě, s čímž původní plány nepočítaly.
Rusové si mysleli, že je civilisté budou vítat jako osvoboditele.
   

2. Ukrajina dostávala a stále dostává výraznou materiální i morální podporu ze Západu.
Moderní zbraně pomáhají ukrajinské armádě eliminovat ruskou početní převahu.
   

3. Ruská vojenská taktika se ukázala jako naprosto nevyhovující. Podle mezinárodních
vojenských analytiků není  však tento faktor  příliš  překvapivý.  Ruská armáda neumí
dlouhodobě zabezpečit včasné zásobování svých jednotek, a tak se stává, že zůstávají
nehybně  v  poli  napospas  nepřátelské  palbě.  Ruská  armáda  má  vybudovánu  striktní
strukturu mířící shora dolů, takže nižším důstojníkům je zakázáno převzít jakoukoliv
iniciativu, a to i ve chvíli, kdy by dokázali operativně zareagovat na nepříznivý vývoj na
bojišti. Proto například došlo i k smrti několika ruských generálů, kteří se museli vydat
do předních linií, aby převzali kontrolu nad velením.



NATO přiznalo zpravodajskou pomoc   
   

Ve čtvrtek 7.dubna 2022 americký ministr obrany Lloyd Austin přiznal, že Spojené
státy předávají ukrajinské armádě zpravodajské informace pro boj s Rusy.

„Poskytujeme jim zpravodajské informace k provádění operací na Donbasu, je to
pravda,“ odpověděl šéf Pentagonu ve čtvrtek během slyšení v Senátu na přímý dotaz,
jestli  Američané zpravodajsky pomáhají  ukrajinským jednotkám při  plánování  útoků
proti Rusům na východě země a Krymu.

Podle  CNN  je  to  vůbec  poprvé,  co  Pentagon  přiznal  zapojení  do  ukrajinských
vojenských operací  v  Donbasu.  Právě  na  průmyslovém východě Ukrajiny  se  v nej-
bližších dnech očekává ofenziva ruské armády, která se po neúspěchu tažení na Kyjev
pokusí rozšířit.

   Američané podle zdrojů z Pentagonu předávají Ukrajincům zpravodajské informa-
ce „téměř v reálném čase“. „Ukrajinským ozbrojeným složkám nadále poskytujeme uži-
tečné informace a zpravodajství. Nyní, kdy se boje více přesouvají do oblasti Donbasu,
přizpůsobíme tomu podle potřeb obsah informací a jejich tok,“ cituje CNN nejmeno-
vaný zdroj z ministerstva obrany.

Spojené státy a další země NATO sledují vývoj na ukrajinském bojišti především po-
mocí satelitů či dronů, jako jsou bezpilotní stroje RQ-4 Global Hawk startující ze zá-
kladny Sigonella na Sicílii, ale také velkých průzkumných letounů, jako je Boeing E-3
Sentry, Boeing RC-135 nebo P-8 Poseidon.

Pohybují se především nad polsko-ukrajinským pomezím nebo nad Černým mořem
a 24 hodin denně posílají nashromážděné informace do velících center aliance.  „Je to
neuvěřitelné množství dat. Posloucháme, díváme se,“ řekl listu The Financial Times nej-
menovaný představitel NATO.

Průzkumný letoun RC-12X americké armády
   



Ukrajinské rakety zasáhly křižník Moskva
   

Ve středu 13. dubna zasáhli Ukrajinci dvěma protilodními střelami Neptun ruský ra-
ketový křižník Moskva. Křižník byl po zásahu v plamenech. Přišel o pohon, byl vážně
poškozen. Byl to ten křižník, ze kterého v prvních hodinách ruského útoku na Ukrajinu
přišla výzva ukrajinské posádce Hadího ostrova, aby se vzdala. Ukrajinští vojáci rea-
govali dnes již legendárním zvoláním Ruská lodi, jdi do prdele. Předpověděli tak osud
tohoto pro Rusko zásadního plavidla.

Křižník Moskva
v přístavu 
Sevastopol 
na Krymu.
Satelitní snímek
byl pořízen 
ve čtvrtek
7. dubna 2022.

                Ukrajinské rakety Neptun
                                  na podvozcích 

         českých nákladních vozů Tatra.

Křižník Moskva šel ke dnu
   

Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek potvrdilo, že se křižník Moskva potopil.  Již
dříve informovalo, že loď utrpěla vážná poškození. 

„V důsledku požáru na křižníku Moskva explodovala munice. Loď byla vážně poško-
zena. Celá posádka byla evakuována,“ uvedlo podle agentury TASS už v noci ruské mi-
nisterstvo obrany.

Ruské námořnictvo se křižník po incidentu pokoušelo odtáhnout do přístavu, vojen-
ské zdroje agentury Reuters uváděly, že mířila do krymského Sevastopolu.

Velitel Černomořské flotily admirál Igor Osipov byl zatčen a uvězněn.





Nikdo na Ukrajinu nezaútočil, tupci
   

Webová stránka wa.1920.in  umožňuje  prostřednictvím aplikace  WhatsApp napsat
náhodně vybraným Rusům a zeptat se jich na události na Ukrajině. Redakce Aktuálně.cz
to vyzkoušela. Oslovila zhruba sto lidí, odpovědělo jich dvacet. Nikdo z těch, co ode-
psali, neuznal, že Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině. Možná si mysleli, že jde o pro-
vokaci.a báli se, aby se nedostali do vězení.
   

●    ●    ●
   

Zdravím vás, jak se máte? Jaká je nyní situace v Rusku? Žiju v zahraničí a píši vám,
abych zjistil, co se říká v televizi o ruském útoku na Ukrajinu. Umírá tam totiž mnoho
vojáků i civilistů.

„Na Ukrajinu  nikdo nezaútočil.  Ruskou vládu pouze unavovalo sledovat,  jak  po-
sledních  osm  let  na  Donbase  umírali  civilisté  včetně  starých  lidí  a  malých  dětí.
Mnohokrát na ně bylo apelováno, aby nestříleli civilisty. Trpělivost došla. Kroky naší
vlády podporuje celé Rusko. Sankce jsou nám ukradené. Žijeme stejně jako dříve. Ob-
chody praskají ve švech, zboží je více než dost. Vám média neukazují, jak Rusové za-
chraňují uprchlíky, poskytují jim ubytování, jídlo, platební karty s penězi, školní a spor-
tovní uniformy, batohy se vším potřebným ke studiu. Oni pláčou, že je na Ukrajině za-
strašovali, u nás jsou ale vřele vítáni.“
 

●    ●    ●
   

Dobrý den, neznáme se,  žiju v zahraničí.  Vím, že Rusko napadlo Ukrajinu a za-
hynulo tam mnoho vojáků i civilistů. Jaké je to nyní v Rusku, jak se vám žije?

„Rusko na Ukrajinu kurva nevtrhlo, osvobozuje Ukrajince od nacionalistů a fašistů,
kteří podporují hitlerovskou ideologii. Nikdo na ně nezaútočil, osvobozujeme Donbas.
Chápete to, tupí dementi? Jo, ještě víc poslouchejte americká média. Ukrajinská ná-
rodní garda zabíjí civilisty, střílí děti. Jste kreténi. Místo surfování na internetu zajeďte
radši na Ukrajinu, uvidíte, že ruská armáda osvobozuje Ukrajinu od zločinců a násilní-
ků. Jen na internetu debatujete o hovadinách… jste tupí kreténi.“

Svědectví matky námořníka
  

Matka uvedla, že jí syn telefonicky sdělil, že vlajkovou loď ruské Černomořské floti-
ly zasáhly tři střely vypálené z ukrajinského území. 

„Volal mi a plakal kvůli tomu, co viděl. Bylo to děsivé,“ řekla žena. Řada zraněných
prý v důsledku explozí přišla o končetiny. 

Ruské úřady žádnou oběť neoznámily a tvrdí, že celá asi 500členná posádka je na-
živu. To je ale velmi nepravděpodobné. Ukrajinská redakce Rádia Svobodná Evropa/
Rádia Svoboda (RFE/RL) již dříve sdělila, že při útoku na loď zemřel nejméně jeden
člen posádky. Zprávu o smrti jednačtyřicetiletého námořního praporčíka Ivana Vachru-
ševa  zveřejnila  podle  RFE/RL jeho  manželka  na  ruské  sociální  síti  Odnoklassniki
(Spolužáci).



Zuřím nad tím, co se stalo s Moskvou
  

Potopení vlajkové lodi Černomořské flotily je pro Rusy velká potupa. Několik dní
poté, co šel ke dnu raketový křižník Moskva, zaútočil přední Putinův propagandista,
Vladimir Solovjov, na ruské námořnictvo. 

„Zuřím nad tím, co se stalo s Moskvou, vlajkovou lodí Černomořské flotily,“ řekl ve
svém pořadu Solovjov Live moderátor státní televize. „Jak se vám podařilo o ni přijít?
Vysvětlete mi, proč jste, sakra, byli zrovna v té oblasti Černého moře, zrovna v té době?“
spílala přes obrazovku ruskému námořnictvu pravá ruka prezidenta Vladimira Putina.  

Ukrajinci tvrdí, že vlajkovou loď Moskva potopili dvěma zásahy střelami Neptun.
„Odkdy se bojová loď bojí raketového úderu, když má obranný systém? Nebylo tedy
něco aktivováno?“ vyjadřoval rozhořčení Solovjov.
   

●   ●   ●
   

Byla to neuvěřitelná hloupost
    

Válka na Ukrajině znamená pro Rusko strategickou katastrofu
obrovských rozměrů, protože dosažené výsledky rozhodně neod-
povídají  strašlivým ztrátám osob i  techniky,  které  Rusko zazna-
menává.  Potopení  vlajkové  lodi  Černomořské  flotily  tuto  kata-
strofu dokresluje.

„Nutno přiznat, že tomu přispěli sami Rusové tím, že operovali
s lodí podle známého vzorce, plula prakticky pořád po stejné trase.
To se jeví jako neuvěřitelná hloupost. Ukrajinci dostávají informa-
ce z průzkumných letadel zemí NATO. Věděli o poloze lodi a bylo pro ně snadné vy-
pustit salvu protilodních střel,“ řekl v TV pořadu PRIMA News vojenský a bezpečnost-
ní analytik  Lukáš Visingr, který se zabývá tématy moderních zbraní, ozbrojených sil,
konfliktů a bezpečnostních hrozeb.



Ztráty ruské armády na Ukrajině
ke dni 24. dubna 2022 

     
 

21800 vojáků (vč. 10ti generálů)
     

2268 obrněných vozidel

179 letadel

408 dělostřeleckých systémů

154 helikoptér

147 raketometů

873 tanků

1557 vozidel

76 vozidel s palivem

8 lodí

191 dronů

69 systémů vzdušné obrany

28 speciální techniky

4  mobilní balistické systémy



Američtí ministři obrany a zahraničí přijeli do Kyjeva
   

Lloyd Austin, Volodymyr Zelenskyj a Antony Blinken
   

Ministři zahraničí a obrany Spojených států Antony Blinken a Lloyd Austin při ná-
vštěvě Kyjeva v neděli 24. dubna 2020 slíbili Ukrajině přímou a nepřímou pomoc ve
výši 713 milionů dolarů (16 miliard Kč) a postupný návrat amerických diplomatů do
země. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na nejmenované americké před-
stavitele.
    

„Rusko se snažilo v rámci svého cíle odebrat (Ukrajině) suverenitu, vzít jí nezávis-
lost. To se nepovedlo,“ řekl Antony Blinken na tiskové konferenci uspořádané poblíž
polsko-ukrajinských hranic. „Nevíme, jak se bude tato válka dál vyvíjet, ale víme, že su-
verénní nezávislá Ukrajina bude existovat mnohem déle, než bude na scéně Vladimir
Putin.“
   

Ministr obrany Lloyd Austin podle Reuters řekl, že povaha boje na Ukrajině se vyvi-
nula tak, že tato země nyní potřebuje zbraně dlouhého dosahu.  „Zdůrazňují potřebu
tanků. A my děláme vše, co je v našich silách, abychom jim poskytli takový typ podpory,
typ dělostřelectva a munice, které budou v této fázi boje účinné,“ citovala CNN Austina.

Podle agentury Bloomberg Austin na dotaz novinářů řekl, že Washington si přeje su-
verénní demokratickou Ukrajinu schopnou se bránit a Rusko  „oslabené do té míry“,
aby nemohlo opakovat současnou invazi. Moskva už podle něj „ztratila mnoho vojen-
ských schopností“ i vojáků.



Raketomety Kaťuše na amerických Studebakerech
   

Jeden z nejtrvalejších a nejznámějších mýtů o spojenecká materiální pomoci Sovět-
skému svazu se zrodil na samém počátku studené války. Jeho autorem je tehdejší před-
seda Státního plánovacího výboru SSSR Nikolaj Alexejevič Vozněsenskij, který ve své
knize, Vojenské hospodářství SSSR během vlastenecké války, napsal.

„Porovnáme-li velikost spojeneckých dodávek průmyslového zboží do SSSR s veli-
kostí průmyslové výroby v socialistických podnicích SSSR za stejné období, ukáže se, že
podíl těchto dodávek v poměru k domácí výrobě v období válečného hospodářství činí
jen asi 4 %.“ 

Vozněsenskij ovšem v rámci své úvahy neuvádí způsob výpočtu, díky kterému k ta-
kovémuto výsledku dospěl. Jeho hodnocení je v rozporu s názory samotných účastníků
války. Je známo, že sovětský diktátor Josif Stalin pronesl přípitek na teheránské konfe-
renci v listopadu 1943, a to za účasti britského premiéra Winstona Churchilla a prezi-
denta USA Franklina Roosevelta.

   

Potvrzují to i slova maršála Georgije Konstantinoviče Žukova, který je považován za
jednoho z nejlepších sovětských velitelů druhé světové války.

Právě nákladní auta se ukázala jako absolutně stěžejní pro sovětské ofenzívy. Rudá
armáda jich měla v roce 1941 asi 270 tisíc. Během válečných let pak obdržela 450 tisíc
vozidel, přičemž naprostá většina pocházela ze Spojených států. Výsledkem bylo, že
v roce 1945 bylo každé třetí nákladní auto v Rudé armádě ze Spojených států.

Některé vozy však neměly v Rudé armádě obdoby, jednalo se převážně o nákladní
vozy Studebaker a Dodge, na kterých v podstatě stála mobilita Rudé armády. Právě tyto
vozy vyřešily zásadní problém motorizace dělostřelectva středních ráží a legendárních
raketometů Kaťuší.



 

Raketomety Kaťuša,
přezdívané jako
Stalinovy varhany,
byly instalovány
na Studebakerech.

   

Sovětské tanky americké výroby Sherman na Křenové ulici v Brně v dubnu 1945



Krutá porážka při pokusu o přechod řeky
   

Ruské jednotky se pokoušely o přechod řeky Severní Doněc. Měli ale smůlu. Ukra-
jinci to zjistili a jejich dělostřelectvo vymazalo z povrchu země celou jednu taktickou
skupinu o velikosti praporu. Zprávy na sociálních sítích uvádí zničení 30 až 50 obrně-
ných vozidel ruské armády. A ztráty na životech by se mohly rovnat síle batalionu, tedy
v krajním případě až tisícovce padlých či zraněných vojáků. 

   

       Drtivý úder Ukrajinců. Rusové přišli o pontonové mosty a desítky bojových vozidel.
   

„Ukrajina tuto válku může vyhrát,“ připustil generální tajemník NATO Jens Stol-
tenberg. Ukrajinci o svém vítězství vůbec nepochybují. Věří, že se jim podaří osvobodit
celý Donbas i Krym. 

„Pokud budeme dostatečně silní a vyhrajeme bitvu o Donbas, která bude klíčová pro
další vývoj, vítězství v této válce bude pro nás znamenat osvobození dalších našich úze-
mí,“ prohlásil nedávno ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

„Chceme, aby ruská armáda opustila území naší země. My nejsme na ruské půdě.
Nehodláme se vzdát svého území jen proto, aby si Putin mohl zachovat tvář. To by ne-
bylo spravedlivé,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Vladimír Putin prohrává
   

Děje se něco, co Rusové nečekali a nenapadlo to ani mnohé analytiky, kteří odha-
dovali, že Kyjev padne během několika málo dní. Nepadl. Ukrajinští obránci s výraznou
pomocí  Západu postupně vyhánějí  okupanty ze  svého území.  Putin očekával  dobytí
Ukrajiny v řádu několika dnů. Teď už je jasné, že se mu to nikdy nepodaří. Ukrajinci
boje na několika místech otáčejí a přecházejí do ofenzivy.

Ostřelování  cílů  v  Rusku  má  především  psychologický  efekt.  Ukrajinci  Rusům
alespoň symbolicky vracejí to, čeho se sami dočkali, a zároveň jim ukazují, že si na ně
troufnou.

Informace jsou pro Putina a jeho PR zdrcující. Sliboval demilitarizaci Ukrajiny bě-
hem několika dní. Naopak však celkem úspěšně demilitarizuje vlastní armádu, která na
Ukrajině přišla o tisíce kusů techniky. Namísto slavných osvoboditelů od „nacistů“ se
domů vracejí ruští vojáci v igelitových pytlech, pokud se vůbec vracejí.

Je těžko představitelné, co by dnes ještě mohl Vladimir Putin v ukrajinské válce pro-
dat jako vítězství. V dosahování svých cílů je zjevně neúspěšný. Jeho ekonomika je roz-
vrácená. Ukrajinci jsou vzdornější než kdy jindy, a pokud někdo ohledně vztahu k Rus-
ku váhal, nyní je spíše nenávidí. USA a Západ jsou přes všechny rozpory sjednoceny
jako nikdy předtím. NATO našlo smysl své existence a možná získá nové členy. Ta část
světa, kterou považujeme za demokratickou, je postupem Ruska šokovaná a znechu-
cená.

Vyzbrojování ze strany Západu se stupňuje a Bidenův zákon o půjčce a pronájmu
znamená, že v přepočtu na čas mají Ukrajinci na obranu rozpočet srovnatelný s ruským.
Boje na jihu začaly připomínat první světovou válku a obě strany teď budou do boje po-
sílat lidi, zbraně a utrácet peníze. 

Putin se spletl ve všem. Sovětská metoda z Maďarska, Československa a Afghánis-
tánu (vpadneme tam a dosadíme loutkovou vládu), selhala. Ukrajina se hodlala bránit,
Kyjev nepadl, ani ruskojazyčné obyvatelstvo okupanty nevítalo. 

Ruské jednotky jsou řízeny v tuhé hierarchii strnule a nejsou schopné jednat na místě
bez rozkazu shora. Rozkazy jsou zmatené, protože operace vedená na severu a jihu ne-
měla jednotné velení. Rusové zničili komunikační prostředky a pak zjistili, že se sami
nedomluví mezi sebou. Počítali s krátkým tažením a docházely jim zásoby. Vojáci byli
unavení, protože už měsíce mrzli na hranicích na údajném „cvičení“ a jejich motivace
byla nulová.

V jednom má Putin pravdu, teď vede boj s „kolektivním Západem“. Bojovat se Zá-
padu moc nechce, ale Rusko je proti němu ekonomický trpaslík. Ekonomický trpaslík
ještě nikdy klasickou válku nevyhrál. 



Likvidace ruských generálů pokračuje
   

Již dva dny od začátku invaze padl při bojích o letiště Vasylkivu u Kyjeva velitel če-
čenské speciální jednotky generál Magomed Tušajev. Dva dny na to pak zabil ukrajin-
ský odstřelovač velitele výsadkové divize generálmajora Andreje Suchoveckého. Osmé-
ho března poblíž Charkova byl zabit  generálmajor Vitalij  Gerasimov,  který se dříve
účastnil i války v Čečensku či v Sýrii. O tři dny později Ukrajina oznámila zabití gene-
rálmajora Andreje  Kolesnikova.  Při  útoku na Mariupol  15.  března zahynul  generál-
major Oleg Miťajev, velitel 150. motostřelecké divize a veterán ze Sýrie a Tádžikistánu.
V průběhu března pak padl  ještě  generál Andrej  Mordvičev a  generálporučík Jakov
Rezancev. V dubnu pak byla bez bližších podrobností oznámena smrt velitele 8. armády
ruských ozbrojených sil  generálmajora Vladimira Frolova.  Při  dělostřeleckém útoku
v blízkosti města Izjum zahynul generál Andrej Simonov. 

Desátým v řadě se stal generálmajor
Kanamat Botašev. 

Jeho bitevník Su-25 byl sestřelen nad
Luhanskou oblastí. Letěl příliš nízko
a nemohl se katapultovat.



„Velitel 1. armádního sboru dinárů generálmajor Roman Kutuzov je ofi-
ciálně denacifikován a demilitarizován,“ uvedla ukrajinská armáda poté, co
se tohoto generála povedlo zlikvidovat na silnici Bachmut-Lysičansk u ob-
ce Mykolajivka v Luhanské oblasti. 

Kutuzov byl zabit poté, co dostal za úkol obsadit jedno z měst v Do-
něcké oblasti, a proto nařídil velitelům 1. a 100. motostřelecké brigá-
dy, aby osobně vedli vojáky do boje. Tito podřízení však s ohledem na
vyhlídky svých jednotek v přímém boji odmítli rozkaz splnit. Stal se
tak jedenáctým usmrceným generálem.
    



Euroatlantický vojenský pakt NATO
   

                 
                                  



Rok 2022 se do dějin NATO nepochybně
zapíše jako významný. Když Rusko za-
hájilo invazi na Ukrajinu, našla Severo-
atlantická aliance nový smysl. Její členo-
vé přispěchali Ukrajině na pomoc, zvýši-
li vojenské výdaje, stali se jednotnějšími
a zdá se, že do svých řad přijmou v ury-
chleném procesu i nové země.



Představitelé evropské ruské diaspory v Praze
   

Poprvé se do Prahy sjeli představitelé ruské diaspory z řady evropských zemí, aby se
jednoznačně vymezili proti válce na Ukrajině a Putinovu režimu. 

Ruská diaspora je  jednou z největších na světě.  Tvoří  ji  desítky milionů lidí.  Po
25. únoru 2022 k ní přibyly další desetitisíce, možná statisíce nových emigrantů. Ruská
agrese proti Ukrajině Rusům v zahraničí změnila život. Ti, kteří nechtějí být „vyvrheli“,
se v těchto dnech sjeli z celé Evropy do Prahy.

Namísto  ruské  trikolory  mávají  bílo-modrou  vlajkou  –  symbolem ruské  opozice.
A také vlajkou Evropské unie a České republiky.

V Moskvě by s takovou výbavou nevydrželi na ulici bez želízek na rukou ani tři
minuty. V Praze se Rusové z různých evropských zemí sešli, aby se pokusili přesvědčit
Evropany – a hlavně Ukrajince –, že jsou s nimi na jedné straně frontové linie. I oni
Putinův režim pokládají za svého nepřítele a hrozbu celému světu. Chtějí udělat něco,
co by přispělo k tomu, aby slovo „Rus“ přestalo být v řadě zemí nadávkou.

Své  krajany  svolali  do  Prahy  na  historicky  první  konvent  ruských  občanských
společenství v Evropě čeští a polští Rusové. Jmenovitě iniciativy Pražský protiválečný
výbor a polská asociace Za wolna Rosje.

Z  jednadvaceti  měst  v  šestnácti  evropských  zemích  přijeli  představitelé  desítek
občanských sdružení, spolků a skupin. Reprezentují desítky tisíc krajanů – těch, kteří
nechtějí být spojováni s Putinovým Ruskem.

Převzato z článku Petry Procházkové v Deníku N.



Pravda zvítězí
     

Nazývejme věci pravými jmény. Vladimír Putin nevede na Ukrajině spe-
ciální vojenskou operaci, ale brutální válku. Bombarduje ukrajinská města,
vraždí civilní obyvatelstvo, ženy a děti nevyjímaje. Způsobil tím obrovskou
migrační vlnu, největší od konce druhé světové války. Své domovy muselo
opustit nejméně jedenáct milionů lidí, přes pět milionů jich pobývá v za-
hraničí.
   

Věřím, že Ukrajinci v této válce zvítězí. Věřím, že se jim podaří rus-
ké okupanty vyhnat a svou vlast osvobodit.

   

Počty osob dle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky: Rusko 1305018 (část byla
odvážena do Ruska násilím), Polsko 1180677, Německo 780000, Česko 381664, Turecko
145000, Itálie 145000, Španělsko 124052, Francie 87972, Moldavsko 85797, Rumunsko

82733, Bulharsko 82071, Slovensko 78 972, Velká Británie 77200, Maďarsko 25042.



Vladimírovi Putinovi se evidentně vojenská operace nedaří. Dá se říci,
že je to už skoro fiasko. Bohužel výsledkem je, že přistoupil k taktice spá-
lené země, která se mu osvědčila v Čečensku. Přestal brát ohled na počet
civilních obětí  i  na škody,  které  se  napáchají  na infrastruktuře civilního
rázu. Rozhodl se, že začne srovnávat ukrajinská města se zemí. Je to zře-
telná ukázka barbarismu, brutality a neúcty k životu jednotlivců.
    

Věřím, že Ukrajinci v této válce zvítězí. Věřím, že se jim podaří rus-
ké okupanty vyhnat a svou vlast osvobodit.
   

V Mariupolu panují otřesné podmínky. Na ulicích jsou neodklizená mrt-
vá těla, další zemřelí byli pohřbeni do provizorních hrobů. Obyvatelé je po-
hřbívají ve dvorech, v parcích, na náměstíčkách a ve svazích. Město se po-
týká s horkem a lijáky, které tyto provizorní hroby ničí. Nefunguje dodávka
vody, nefunguje kanalizace. Ze všeho se vytváří směsice, která stéká do řek
a studní. Voda ve studních není pitná a přivážené vody není dost pro všech-
ny. Lidé na ni stojí ve frontách až několik dní. Ukrajinské úřady nemají
možnost do města dopravit léky, protože Mariupol je uzavřený. Začíná se
zde šířit cholera.



Vladimír Putin nemá šanci válku na Ukrajině vyhrát. Válečná porážka
v diktátorských režimech ale vždy znamená, že základy režimu jsou otřese-
ny. Jak ochabne centrální moc, povede to k nárůstu nestability a k autono-
mizačních hnutím. Už teď se to začíná projevovat. 

Během  společné  debaty  prezidentů  Kazachstánu  a  Ruska  na  ekono-
mickém fóru v Petrohradu kazachstánský prezident Kasym-Žomart Tokajev
označil Luhansk a Doněck za kvazistátní útvary, které Kazachstán nehodlá
uznat. Dodal, že jde o konflikt dvou základních práv, a to práva národa na
sebeurčení a právo na územní celistvost státu. Kazachstán upřednostňuje
územní celistvost.

„Neuznáním Krymu, Doněcké a Luhanské lidové republiky kazachstán-
ská vláda zaujala správnou pozici, což nám dává právo být ve společnosti
civilizovaných zemí,“ řekl Amiržan Kosanov, kazachstánský opoziční poli-
tik a bývalý protikandidát prezidenta Tokajeva.
   

Věřím, že Ukrajinci v této válce zvítězí. Věřím, že se jim podaří rus-
ké okupanty vyhnat a svou vlast osvobodit. 
   
   

Hlavní město Kazachstánu Nur-Sultan. Žije zde více než jeden milion obyvatel 
   



Vladimír Putin nemá rád pravdu, když je nepříjemná, ale pravda se nedá
umlčet. Vojenské úspěchy Sovětského svazu Putin glorifikuje. Jeho výklad
historie je zkreslený. Dva příklady za všechny. Druhá světová válka neza-
čala Velkou vlasteneckou válkou, ale přepadením Polska a sovětským ma-
sakrem polských zajatců v Katyni. Pomoc Američanů Sovětskému svazu
nebyla zas tak zanedbatelná, jak o tom Rusové dnes mluví. Měla rozhodují-
cí vliv na výsledek druhé světové války. Přiznal to samotný Stalin na tehe-
ránské konferenci v listopadu 1943 v přítomnosti britského premiéra Win-
stona Churchilla a prezidenta USA Franklina Roosevelta. 
   

Věřím, že Ukrajinci v této válce zvítězí. Věřím, že se jim podaří rus-
ké okupanty vyhnat a svou vlast osvobodit.
   

Připomínám slova československého ministra zahraničí Jana Masaryka,
který byl nalezen mrtev pod okny svého bytu v Černínském paláci krátce
po komunistickém puči v roce 1948. 
   

Pravda zvítězí, ale dá to fušku.
   

   

Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až
do své smrti (Jan Hus).
    

Jan Hus (1369-1415) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský mysli-
tel,  reformátor  a  kazatel.  Ve svých náboženských pracích  kritizoval  mravní  úpadek,
v němž se ocitla katolická církev. Na koncilu v Kostnici (Konstanz) byl odsouzen jako
kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení.



Osud, nebo jen souhra náhod?
   

„Volentem  fata  ducunt,  nolentem  trahunt.  Osud  vždy  dotáhne
člověka,  kde  ho  chce  mít,  a  je  pošetilé  mu  příliš  vzdorovat.
Ostatně jsem zpozoroval, že je určitá Moudrost, která nás vede,
a že je velmi chybné se jí protivit. Vždy kdekoli jsem se nechal
vést cestami Moudrosti, to bylo dobře. Chybil jsem vždy, kdy jsem
příliš prosazoval své cesty, své úmysly,“ napsal můj strýc Karel
Paťha ve své knize „Výpisky z knihy života“.
    
   

   

V době studia na gymnáziu mě nejvíce zajímal přírodopis. Zájem o přírodu se zrodil
na naší kvetoucí zahradě, kde byla spousta věcí pro pozorování. Z přírodopisu jsem na
gymnáziu exceloval a zvolil si ho za maturitní předmět. Chtěl jsem přírodní vědy stu-
dovat na univerzitě (1), ale tatínkovi se to moc nelíbilo. Z jeho podnětu jsem absolvoval
psychotechnické testy. Jejich výsledek mě překvapil. Byl jsem vyhodnocen jako studijní
typ s možností studovat jak na univerzitě, tak na technice. Rozhodl jsem se pro studium
na stavební fakultě. Po úspěšně vykonaných přijímacích pohovorech jsem byl přijat na
Vysokou školu technickou Dr. Edvarda Beneše v Brně (2).

Jenže 15. srpna 1951 byla brněnská vysoká škola technická zrušena a přetvořena na
Vojenskou technickou akademii. Stal jsem se vojenským akademikem (3). Mezi prvními
skripty,  které jsme dostali,  byla  skripta  z  marxismu-leninismu, kde byla kybernetika
označena bez jakýchkoliv argumentů za buržoazní pavědu (4). Shodou okolností se na
nejbližší přednášce téma úpadku kapitalistické vědy objevilo. Na můj dotaz proč není
kybernetika vědou, ale pavědou, se mi dostalo „vysvětlení“, že se na ten problém nedí-
vám „třídně“. Po čase jsem na tu epizodu zapomněl. 

V roce 1954 jsem byl propuštěn z armády a chystal se dostudovat na stavební fakultě
Českého vysokého učení technického. Protože začaly prázdniny a já měl na podzim
skládat doplňovací zkoušky, zašel jsem do Univerzitní knihovny, abych si vybral něja-
kou literaturu ke studiu. Při prohlížení katalogových lístků jsem zahlédl heslo Kyberne-
tika (5) a pod ním odkaz na jedinou knihu: Norbert Wiener, Cybernetics or Control and
Communication in the Animal and the Machine (Kybernetika neboli řízení a sdělování
v živém organismu a stroji). Vypůjčil jsem si knihu do studovny, ale moc jsem neuspěl,
protože moje znalost angličtiny se blížila nule.
 Rok 1958 mě zastihl v experimentálním ateliéru architekta Karla Stráníka na Václav-
ském náměstí. Ateliér sídlil přímo pod střechou domu. S architektem Janem Moučkou
jsme byli odevzdávat projekt investorovi. Oba jsme měli dobrou náladu a diskutovali
jsme o obtížích projektanta ve složitém soukolí investiční výstavby. Moučkovi nejvíc
vadilo,  že  nedokáže  obhájit  svůj  vlastní  projekt  proti  autoritám.  Pak  padlo  slovo
„kybernetika“ a odstartovalo naše bádání (6).



Po staletí si lidé navzájem přejí hodně štěstí, zdraví a dlouhý věk. Ale nejdůležitější
ze všeho je žít v pravdě. Žít v pravdě – to bylo přece to, co chtěli  zakladatelé USA,
stateční muži, kteří přistáli na březích Nového světa. A Československo bylo založeno
na  stejné  myšlence.  Vymazali  jsme  Československo  a  nyní  –  vypadá  to  –  že  se
vzdáváme  i myšlenky,  na  které  bylo  založeno.  Lež  většinou  nikomu  nevadí.  Je  to
smutné, velmi smutné.
   

Jsem už starý muž. Moje generace pozvolna odchází. Většinu života jsem prožil v
nesvobodě. Mým posledním úkolem, než opustím tento svět, je vydat o svém životě
svědectví. Úkolem vás, dosud žijících, je zajistit, aby se na moje svědectví nezapomně-
lo. Protože, jak řekl americký filozof španělského původu George Santayana:
   

   Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.

   

Lucius Annaeus Seneca byl římský filosof, dramatik, básník, poli-
tik a vychovatel císaře Nerona. Narodil se v hispánské Córdobě
někdy v prvním desetiletí před Kristem, zemřel v roce 65, když
byl  na  Neronův  příkaz  donucen  k  sebevraždě.  Hlásal  stoickou
nauku, že nejvyšší dobro pro člověka, zdroj štěstí a blaženosti je
ctnost.  Člověk  má  odolávat  vnějším okolnostem,  které  nemůže
ovlivnit, a má žít v duševním klidu, z něhož ho nemohou vyvést
ani rány osudu.

Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu.

Tomáš  Garrigue  Masaryk  byl  československý  státník,  filozof,
sociolog  a  pedagog,  první  prezident  Československé  republiky.
Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně, zemřel 14. září v Lánech.
Zpráva o revoluci v Praze a vzniku Československa dne 28. října
1918  zastihla  Masaryka  v  Americe,  stejně  jako  zpráva  o  jeho
zvolení prezidentem, 21.  prosince 1918 byl triumfálně uvítán v
Praze.  Komunisté  a  slovenští  nacionalisté  pro  Masaryka  nikdy
nehlasovali.

   

O hranice se nejedná, o hranice se střílí.

Konec
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