
Životopis 

Jméno a příjmení: Jiří Sluka

Datum a místo narození: 6. 6. 1932 v Albrechticích nad

Orlicí, v domě číslo 107.

Dětství: Své dětství prožil v Albrechticích nad Orlicí se svými

třemi mladšími sourozenci a rodiči. 

Studium: V 15 letech odešel do učňovské školy do Úpice,

poté studoval 2 roky textilní školu v Liberci a ještě 2 roky v

Ústí nad Orlicí, kde vystudoval obor návrhář. Z Ústí odešel

pracovat na umístěnku do národního podniku Partex Nová

Včelnice, kde v textilní továrně začal pracoval jako návrhář.

Praxe: V Nové Včelnici se mu zaměstnání líbilo a chtěl zde zůstat. Oženil se tady a založil 

rodinu. V textilním závodě na výrobu dek a přikrývek se dále profesně zdokonaloval, ale 

věděl, že studium jazyků by mu přineslo větší profesní růst. Zaměřil se tedy na výuku 

němčiny, která se vzhledem k blízkosti hranic s Rakouskem nabízela.

 Studium anglického jazyka: Pan Jiří se přihlásil ke studiu německého jazyka, ale tenkrát 

muselo být v kurzu 15 účastníků a jelikož se na němčinu nesehnalo 15 zájemců, tak se pan 

Jiří přihlásil na angličtinu, kde již bylo zájemců dostatek. Což se panu Jiřímu později hodilo, 

protože v továrně, kde pracoval, potřebovali někoho, kdo umí anglicky, aby jej poslali na 

odbornou stáž do Anglie. V roce 1969, nedlouho po zahájení jazykového studia, byl vedením 

závodu vyslán do Anglie do města Huddersfield, kde bylo centrum vlnařského průmyslu. 

Pobyt v Anglii: Pobyt byl plánovaný na dva roky a obsahoval odbornou praxi a další 

vzdělávání v textilním odvětví. V Anglii se setkal i se zahraničními studenty, s některými se 

pak celoživotně přátelil, a poznával život i v jiném státním zřízení, než bylo tehdy 

v Československu. Pan Jiří se už po jednom školním roce naučil vytvářet nové vzory a 

kombinovat barvy. Při ročním pobytu Panu Jiřímu v Anglii chyběla jeho rodina, proto ho 

přiletěla navštívit jeho žena, pro kterou musel napsat pozvánku, v níž stálo, že ji po dobu 

pobytu bude živit a hradit jí náklady. Manželka chtěla přiletět i s jejich synem, to jim však 

předseda KSČ nepovolil. Důvodem nejspíše bylo to, že se syn stane zárukou jejího návratu. 

Často se stávalo, že se lidé nevraceli ze zahraničí, kde byl volnější režim než v 

Československu. Paní Sluková v Anglii strávila, jak sama říká „nejkrásnější 14 dni”, v nichž 

manželé Slukovi spolu cestovali po Anglii. 

Návrat do Československa: Komplikace nastaly v den odletu zpět do Československa, kvůli 

stávce v Anglii nelétala letadla. Proto se její návrat opozdil o jeden den, což doma vyvolalo 

obavy, že se Pan Jiří s manželkou rozhodli v Anglii zůstat. 

Práce doma: Po návratu do Československa se pan Jiří vrátil do své továrny v Nové Včelnici, 

kde využíval své poznatky z Anglie až do odchodu do důchodu. 


