
Životopis pana Julia Vallyho 

Pan Julius Vally se narodil 9. 4.1942 na Ukrajině v Užhorodě. Pochází ze čtyř 
sourozenců (Klátra – 1938, Julius – 1940, Viki – 1946 a Josef – 1942). Matka se 
jmenovala Marie Vallyová, rozená Vozárová, otec Josef Vally. Ten bojoval se 
Svobodovou armádou na Dukle. Díky tomu se v roce 1946 mohla rodina po 
osvobození přestěhovat z Podkarpatské Rusi na Moravu a později do Horní Blatné, 
kde pan Vally začal chodit do základní školy. V roce 1954 se přestěhovali do 
Karlových Varů, kde v roce 1957 školu dokončil. Poté se chtěl stát automechanikem, 
ale tomu bylo zakázáno, jelikož nikdo z rodiny nebyl členem KSČ. Proto se vyučil 
obkladačem.  

V roce 1959 narukoval na vojnu do Nového Mesta nad Váhom. Odsud byl 
převelen do Čierné nad Tisou. 

Po vojně v roce 1963 se oženil s Marcelou Brabcovou a nastoupil jako 
nákupčí v Karlovarských uhelných skladech.  
 Již před odchodem na vojenskou základní službu se v Karlových Varech začal 
věnovat jezdectví. Po vojně u jezdectví zůstal. Úspěšně složil trenérské zkoušky a 
trénoval jak dorost, tak i dospělé v oddíle Slavoj Karlovy Vary. 

Po okupaci ČSSR Varšavskými vojsky v roce 1968 emigroval jeho bratr Josef 
s celou rodinou přes Rakousko do Kanady. Pan Julius Vally se do té doby o politiku 
nezajímal, ale příjezd armád Varšavského paktu na naše území a následný odchod 
jeho bratra do Kanady, ho velmi zasáhl. Dodnes vzpomíná na nepříjemné okamžiky, 
kdy ho 21. 8. 1968 v ranních hodinách probudil rachot tanků. Proto i on se 
rozhodoval, má-li opustit republiku, ale druhé těhotenství jeho ženy a odpovědnost 
za rodiče a zbytek rodiny mu v tom zabránily. Rozhodl se zde zůstat a s bratrem se 
opět setkal až v roce 1971, kdy mohl vycestovat do Spolkové republiky Německo. 

Bratrova emigrace neměla zpočátku na rodinu pana Julia Vallyho 
bezprostředně negativní dopad. Ten nastal až v době, kdy se dcery pana Vallyho 
chystaly ke studiu na vysokou školu. Ačkoliv starší dcera Džamila (narozena v r. 
1963) byla po složení přijímacího řízení na fakultu přijata, mladší dceři Marcele 
(nar.1968) bylo sděleno, že její žádosti o přijetí na zemědělskou fakultu nebylo 
vyhověno, ačkoliv úspěšně složila přijímací zkoušky. Zdůvodnění, proč k tomu došlo, 
nebylo. Zde opět pomohli přátelé z jezdeckých oddílů a žádosti dcery Marcely o 
přijetí bylo nakonec vyhověno.  

V roce 1986 mohl poprvé navštívit bratra v Kanadě. Po jeho návratu ho STB v 
Karlových Varech vyslýchala a nutila ho k přiznání, že je jeho bratr špion. Když 
neuspěla, snažili se pana Vallyho alespoň přinutit ke spolupráci. Slibovali mu za to, 
že mu umožní opětovnou návštěvu bratra. Podepsání spolupráce ale byl důvod, proč 
možnost opět navštívit bratra v Kanadě odmítl. Přesto pan Julius v roce 1971 do KSČ 
vstoupil. Jeho rozhodnutí však bylo pouze účelové. Převládla zde láska ke koním. 
Hrozilo totiž, že pokud by tak neučinil, nepovolili by mu účastnit se závodů s koňmi.  

Až do svého odchodu do důchodu v roce 2003 pracoval pan Julius Vally u 
Pozemních staveb v K. Varech. 
Oba bratři a jejich rodiny se opět setkali až v roce 1990 po Sametové revoluci. 
 


