
Filip Malinovský – životopis 

Jmenuji se Filip Malinovský, narozený 1. srpna 1941. Původem vůbec nejsem občanem České 

republiky, ale úplně jiného státu, a to Makedonie (Severní Makedonie).  

Můj příběh začíná na jaře 1948, kdy v tehdejší Makedonii probíhala občanská válka. Bojovali v ní 

partizáni s řeckými komunisty, kteří chtěli svobodu pro Makedonii proti řecké vládě. Já, jakožto malý 

šestiletý chlapec, kvůli této smutné a beznadějné situaci jsem musel se svojí starší čtrnáctiletou 

sestrou Fotinou a se svým starším devítiletým bratrem Germanem odejít z našeho domova – z malé 

vesničky Orovo. Partyzáni a řečtí komunisté nás lidi poslali do jiných států jako jsou: Československo, 

Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Východní Německo, aby nás zachránili před nezkrutnou válkou.  

Mé zbylé dětství jsem tedy prožil v dětských domovech, kdy se o nás staral československý červený 

kříž. Nejvíce času jsem strávil v dětském domově v Sobotíně, kde jsem si našel i spoustu přátel. Odvíjel 

se tedy zde můj raný život, i když jsem se občas cítil velmi osaměle a ztraceně. V roce 1955, kdy mi 

bylo pouhých šestnáct let, jsem opustil dětský domov v Karlových Varech a začal jsem se učit 

automechanikem. Bydlel jsem na internátu v Ústí nad Orlicí, kde se mi moc líbilo. V devatenácti jsem 

našel svoji celoživotní lásku Jarušku, se kterou jsme později přivedli na svět dva syny Filipa a Pavla. 

Kromě toho, že jsem se věnoval svému vyučenému oboru, jsem také byl i údržbářem, řidičem 

nákladních aut, ale i dělníkem na dráze. Celý svůj život žiju v malé vesničce Perná, poblíž města Brandýs 

nad Orlicí, tudíž významné roky pro Českou republiku 1968 a 1989 jsem zcela tak neprožíval. Každý 

den se mým koníčkem stávalo chození do lesa a houbaření v podzimním období. 

Nyní mi je 78 let, takže jsem v důchodu, stal jsem se dědečkem malé holčičky Terezky a každý den 

chodíme s manželkou na dřevo, abychom mohli čím vytápět naši chalupu. Jsem sice občas 

zarmoucený, když si vzpomenu jakým způsobem se vyvíjel v raném dětství můj život, ale vše špatné je 

přece pro něco dobré. 


