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 Datum narození: 11.9.1938 v Brništi v Českolipském pohraničí s 

Německem 

 V roku 1942 se přestěhoval do Města Mimoně tehdy ještě protektorát Čechy a Morava 

 Pochází ze smíšeného manželství 

 V roce 1944 začal chodit do německé školy v Mimoni 

 Po osvobození Československa v květnu 1945 začal chodit do druhé třídy s jazykem 

českým. Neznalost českého jazyka způsobila velké potíže, s kterými se potýkal do páté 

třídy. 

 Na druhém stupni už problém s jazykem neměl 

 V té době se už věnoval sportu 

 V roce 1953 ukončil školu a rozhodl se jít ve šlépějích svého otce a šel na Strojní 

průmyslovou školu v České Lípě 

 Studium zakončil maturitní zkouškou 

 Po ukončení nastoupil do národního podniku Grafostroj ve Cvikově, ale již po třech 

měsících nastoupil dvouletou základní vojenskou službu. I zde úspěšně absolvoval 

poddůstojnickou školu. Během velmi náročného výcviku byl při ostrých bojových 

střelbách zasažen střelou z lehkého kulometu. Toto zranění bylo považováno  

za smrtelné, ale mladý a velmi trénovaný organismus dokázal život zachránit. 

Poddůstojnickou školu dokončil s vyznamenáním 

 Po skončení vojenské služby nastoupil zpět do Grafostroje n.p. do funkce konstruktér 

nářadí, přípravků a měřidel  

 Byl členem Československé vědecko-technické společnosti, kde získal mnoho 

zkušeností pro jeho pracovní činnost ve strojírenském oboru 

 V roce 1974 přestoupil do Výzkumného ústavu užitkového skla, který spadal pod n.p. 

Crystalex v Novém Boru opět do funkce konstruktér ve výrobní konstrukci. Velmi si 

oblíbil spojení strojírenské výroby se sklářskou výrobou 



 Od roku 1980 vykonával funkci vedoucího výroby sklářských forem pro automatickou 

výrobu pro všechny sklárny v Československu a jiné nářadí pro sklářskou výrobu v celé 

republice i pro německé sklárny 

 V roce 1992 po reorganizaci v n. p. Crystalex přestoupil do závodu na výrobu obalů 

Kartonáž, kde pracoval ve funkci hlavního mechanika a správce budov  

 V květnu 1999 ukončil aktivní pracovní činnost a odešel do důchodu 

 

 


