
Jaroslav Česnek 

,,S nadhledem v každé době“ 

Jaroslav Česnek se narodil 21. března 1935 

v Mikulovicích, okres Třebíč. Tam žil necelé čtyři 

roky, než nastala válka a v roce 1938 se 

přestěhoval do Jaroměřic nad Rokytnou, kde 

bydlel na několika místech. 

V Jaroměřicích žila rodina Jaroslava Česneka od 

roku 1938-1945. V roce 1941 zde začal chodit do 

školy. Poté se opět přestěhovali. Toto období jeho života nebylo snadné. Maminka chodila na 

12 hodin do práce a pan Jaroslav trávil většinu času jako dítě ulice. V roce 1945 se rodina 

přestěhovala do Dobšic u Znojma. Získali zde dům po odsunuté německé rodině. 

V Dobšicích dochodil 5. třídu a na druhý stupeň nastoupil do ZŠ náměstí Republiky. Na 

střední školu, obor automechanik, mu nebylo umožněno komunistickým režimem nastoupit.  

Nabídnuty mu byly pouze obory hutník a horník, tak nastoupil v roce 1950 do Ostravy na 

obor hutník a vyučil se valcířem trub. Učení dokončil v roce 1952. Po roce 1953 už nemohl 

dělat těžké práce, protože se mu stala nehoda s vojenským automobilem. V roce 1954 

nastoupil na povinnou vojenskou službu na dva roky do Olomouce. Z politických důvodů 

musel nastoupit pod PTP oddíl (pomocný technický prapor). Důvodem byl otec pana 

Česneka, který byl režimem brán jako živnostník. Do PTP nenastoupil, neboť jej v té době 

zrušili. Nastoupil tedy k ženistům. Vozil pro vojáky potraviny a pracoval v kuchyni jako 

kuchař. 

Po ukončení vojenské služby se v roce 1953 vrátil do Dobšic a pracoval u stavební firmy jako 

závozník. V roce 1960 změnil povolání a rozvážel pekařské výrobky. Další povolání byl řidič 

pro místní banku. V době okupace, v roce 1968 nastoupil jako řidič sanitky do znojemské 

nemocnice. Tuto práci vykonával až do svého důchodového věku, tedy 24 let. 

Pan Jaroslav Česnek byl dvakrát ženatý a z obou manželství má dceru a tři syny. 

Je vášnivým rybářem a miluje život se vším všudy. 

  

 


