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Bohdan Kaminský – životopis 

 

Pan Bohdan Kaminský se narodil 8. června 1953 v Praze na Žižkově, kde vyrůstal 

společně se svou matkou Domicelou, otcem Tadeášem, sestrou Kristýnou a bratrem 

Romanem. Když mu byli dva roky, tak jeho otce zavřeli na rok a půl do vězení za 

údajnou vlastizradu. V letech 1959-1968 navštěvoval Bohdan základní školu v Praze. 

Jako malý chodil do pionýra, byl šátkovaný v Leninově muzeu. V patnácti letech začal 

chodit na Střední průmyslovou školu strojní v Praze v Masné ulici. Po přijímacích 

zkouškách na vysokou školu nastoupil v roce 1972 na Strojní fakultu v Praze, ve třetím 

ročníku si vybral obor automatizované systémy.   

V průběhu studia roku 1977 začal docházet jednou týdně na vojenskou přípravu. Po 

úspěšném dokončení vysoké školy roku 1978 nastoupil na vojnu, nejdříve na Slovensko 

a pak do Brna, 22. 4. 1978 se ještě na vojně oženil s Alenou Ondráčkovou.  

Po ukončení vojny se i se svou manželkou přestěhoval do domu v Brtvi, kam jezdil už 

od mala se svou rodinou. Zde založili rodinu, na jaře 1981 se jim narodila první dcera 

Alena a o rok později v zimě se narodila Kristýna. Poté co přišli do Brtve nastoupil do 

Narexu dnešního Depragu v Lázních Bělohradě, kde pracoval následujících šest let. 

Roku 1986 nastoupil jako vedoucí OTS, což bylo oddělení pro zpracování dat. V červnu 

1984 se Kaminským narodila třetí dcera Helena a o pět let později poslední dcera 

Bohdana. O dva roky později v roce 1991 přestal Bohdan Kaminský pracovat jako 

vedoucí OTS. 

Téhož roku založil společně s kamarádem Jaromírem Vovsem firmu Ilka v Horní 

Nové Vsi, vyráběli škrabadla pro kočky. Díky rozvozu škrabadel hodně cestovali a 

poznali, jaké to je žít v jiných zemích. Avšak roku 2007 jim německá firma přestala 

dodávat sisal potřebný k výrobě škrabadel a byli nuceni s výrobou přestat. Další dva 

roky se snažili prodávat zahradní nábytek, to jim však moc nešlo. Když se panu 

Kaminskému naskytla šance přijmout práci učitele na Zemědělské škole v Lázních 

Bělohradě, neváhal. Roku 2012 ukončil své působení učitele a následující dva roky si 

hledal práci. Byl přihlášen na pracovním úřadě a bral pracovní podporu. 

Roku 2014 nastoupil do lisovny Froituls v Lázních Bělohradě, kde pracoval až do 

roku 2016, kdy odešel do důchodu. 
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Pan Kaminský mluví sice Česky, ale je Ukrajinec. Jeho rodiče totiž přišli do 

Československa v roce 1946 z Ukrajiny ze západní Haliče, aby si zachránili život. V Haliči 

tenkrát probíhaly etnické čistky.         

                                                                                                                                                                  

Životopis vypracovali žáci ZŠ Karla Václava Raise, Komenského 95, Baliharová Petra, 

Ježková Lucie, Kužel Antonín, Nerad Vojtěch  

 


