
       

           ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH PANA REINHARDA HORNA 

 

ZPRACOVALY: Pavlína Lamačová, Ema Kozáková, Adéla Seidlová 

Žákyně třídy tercie na gymnáziu v Mnichově Hradišti, pod vedením 

paní učitelky Lenky Flanderkové 

 

             

   

  

 

Pan Reinhard Horn se narodil v roce 1938 v obci Prosička u 

Jablonečka do smíšené rodiny – matka byla Češka (Růžena Hornová) a 

otec Němec (František Horn, narozený 1896). V rodině se mluvilo 



spíše německy. V Prosičce prožíval s rodiči a dvěma sourozenci, starší 

sestrou a bratrem, své dětství.  

 

 

 

 



V době Reinhardova dětství bylo Prosičce 12 převážně dřevěných 

domků, z toho jeden neobydlený, a několik stodol. Lidé ve vesnici se 

živili převážně zemědělstvím. Ve vsi nebyla elektřina, svítilo se 

petrolejkami. 

Hornovi měli jedno z největších hospodářství ve vesnici. Chovali 

prasata a dvě krávy. Vlastnili stodolu a několik úlů. Reinhardův otec 

měl jako jeden z mála motocykl. 

Reinhardův otec byl vášnivý včelař a měl několik včelstev. Kromě 

včelaření pracoval později, po vystěhování z Prosičky, mnoho let 

v LIAZU. Matka byla v domácnosti,  pracovala v hospodářství a často 

chodila se skupinkou žen do lesa sbírat šišky na topení. Tato činnost 

velmi bavila i děti, takže Reinhard, někdy i s mladším bratrem a 

sestrou, chodili mamince do lesa pomáhat. 

Školu navštěvoval pan Horn nejdříve v Jablonečku, a když byl o trochu 

starší, pokračoval ve škole v Mukařově. Zde se po roce 1945 učil 

česky. 

Reinhard byl od mala velký kutil. Podle vlastních slov si už jako velmi 

malý zkoušel vyrábět různé hračky. Jeho tatínek ho v tom hodně 

podporoval a občas si spolu z různých dřívek nebo klacíků něco 

vyrobili. 

Reinhardova matka brávala děti každou neděli do kostela v 

Jablonečku. Kostel, do kterého chodili, dnes už nestojí. 

Dokud nepřišel příkaz k vystěhování, chodil Reinhard také každé 

poledne zvonit na zvoničku v Prosičce. 



 



 

Mnohokrát, když se pan Horn jako malý kluk vracel od kamarádů 

nebo známých lesem za tmy domů, orientoval se pouze podle úzkého 

pruhu nebe nad cestou. 

Konec války v roce 1945 s sebou přinesl odsun říšských a sudetských 

Němců z oblasti a osidlování novými obyvateli. 

Druhá vlna vysidlování nastala po roce 1946, kdy vláda rozhodla o 

vytvoření vojenského výcvikového prostoru v oblasti Ralska, kde se 

nacházela i obec Prosička. A tak bylo v průběhu roku 1947 opětovně 

vysídleno celkem 15 obcí. 

Když lidé v Prosičce dostali příkaz k vystěhování, bylo panu Hornovi  9 

let. S sebou si mohli vzít jen nábytek a nádobí. 

Hornovi se dostali nejdříve do Borovice, kde bydleli v malém 

domečku s doškovou střechou, poté bydleli ještě v Mukařově a 

v Rozkově, kde koupili domek. Po svatbě se pan Horn přestěhoval do 

Mnichova Hradiště. Tam pan Horn žije dodnes. Bydlí sám a letos slaví 

80 let. 

Celá tato složitá životní zkušenost se odehrála v letech, kdy byl pan 

Horn ještě dítě a jako malý kluk příliš nechápal, co se děje, proto má 

na dobu vysídlení pouze matné vzpomínky. 

 



Pan Horn by rád vzkázal mladším generacím, aby se chovali slušně 

k přírodě a nevyhazovali zbytečně žádné odpadky! 

 

 



 


