
Životopis pana Josefa Vallyho 
 
 

Pan Josef Vally se narodil 9.4.1942 na  Ukrajině v Užhorodě. Pochází ze čtyř 
sourozenců ( Klára – 1938, Julius – 1940, Josef - 1942 a Viktorie – 1946). Otec Josef 
Vally bojoval v armádě generála Svobody u Dukly. ČSR. Matka se jmenovala Marie 
Vallyová rozená Vozárová.  Díky tomu se celá rodina mohla po ukončení války 
přestěhovat v říjnu 1946 na Moravu a o rok později do Horní Blatné, kde začal se 
sourozenci chodit na základní školu. Od 6. třídy chodil do Základní školy v Perninku a 
v roce 1954 se přestěhovali do Karlových Varů, kde základní školu dokončil. Od roku 
1957 pokračoval ve studiu na Gymnáziu v Karlových Varech. Rok po úspěšném 
absolvování gymnázia byl přijat na Vysokou školu stavební v Praze obor architekt. 
Pak nastoupil jako absolvent VŠ na jeden rok vojenskou základní službu. Po jejím 
ukončení pracoval jako vedoucí stavby ve Žluticích a Horní Blatné.  

V roce 1964 se seznámil s jeho budoucí manželkou Olgou Bubenliniovou, 
kterou si dva roky na to vzal. Krátce po svatbě v roce 1965 se jim narodil syn Tomáš.  

Příchod armád Varšavského paktu v srpnu 1968 se ho osobnostně velmi 
dotkl. Vzpomněl si na vypravování jeho maminky o tom, jak před Rusy prchali v roce 
1946 z Podkarpatské Ukrajiny. Proto okamžitě v září zakoupil zájezd do Vídně, kam 
odjel s celou svou rodinou a rodinou svého kamaráda. Odkud zažádali o vystěhování 
do Kanady,které po třítýdenním vídeňském pobytu a po absolvování potřebných 
formalit obdrželi. 

Jejich konečnou stanicí byl kanadský Vancouver. Po příjezdu byli ubytováni v 
emigračním hotelu a okamžitě absolvovali kurzy anglického jazyka. Dobře si 
uvědomovali, že znalost jazyka je pro ně nezbytná. Po dvou měsících si zde pan 
Vally našel práci ve stavebnictví. 

Emigraci pana Josefa nesla velmi těžce jejich maminka, ačkoliv s ní 
souhlasila, dokonce svého syna k tomu nabádala. Nikdy se však s ním, ani jeho 
rodinou již nesetkala. Společný kontakt udržovali pouze prostřednictvím dopisů. 
Zemřela v roce 1971, a ačkoliv pan Josef žádal tehdejší představitele ČSSR o 
povolení zúčastnit se alespoň jejího pohřbu, neuspěl. 

  V roce 1971 se jim zde narodila dcera Michaela. Syn i dcera v Kanadě 
vystudovali vysoké školy. Syn si zvolil povolání lékaře, dcera je zaměstnána u 
tamější státní policie. 

Poprvé od svého odchodu se setkal se svým bratrem až v roce 1981 
v tehdejším Západním Německu. Později ho bratr navštívil v Kanadě v letech 
1986,1996,2000 a v roce 2017 již s celou svou rodinou. 

Pan Vally žije v Kanadě dodnes. Mezi jeho největší záliby patří myslivost, 
rodina, rybaření na Aljašce a kamarádi z ČR, se kterými se už od roku 1968 
pravidelně jednou týdně setkává. Se stejnou pravidelností přijíždí i za svými 
sourozenci do ČSR. 

Rychlá odpověď 

 


