
MILOSLAV VYORÁLEK 

Náš pamětník se jmenuje Miloslav Vyorálek, narodil se 6. 12. 1968 na severní Moravě ve městě 

Bruntál. Jeho prarodiče (babička Němka, děda Slovák) zůstali v roce 1945 v Československu.  Žili 

zde zhruba do roku 1969, kdy vojáci Varšavské smlouvy obsadili Československo. V tuto dobu se 

rozhodli, že budou emigrovat směrem do západního Německa. 

Dětství prožil v Moravském Berouně. V tomto městě navštěvoval mateřskou i základní školu, 

konkrétně od první do šesté třídy. Věnoval se aktivně sportu, hlavně běžkám.  Ale rodiče ho také 

přivedli k volejbalu, kterému zůstal věrný celý život. 

V jeho 12. letech se rodina přestěhovala do vesnice Ludvíkov. Zde žili v rodinném domě, který 

původně vlastnili jeho prarodiče. V novém bydlišti se ho ujal třídní učitel a zároveň trenér volejbalu, 

který mu umožnil s tímto sportem dále pokračovat. Při výběru střední školy ho ovlivnil jak otec, tak i 

spolužák. Vybral si Střední průmyslovou školu, protože je technicky zaměřený. Školu nedokončil, 

protože se jeho matka rozhodla v rámci slučování rodin vystěhovat za svými rodiči do západního 

Německa. Samotné vystěhování proběhlo 5. srpna 1986. 

Život v nové zemi byl pro něj i jeho blízké nový začátek. Celkem rychle se ale v nové zemi 

aklimatizoval.  Deset měsíců navštěvoval intenzivní německý jazykový kurz. Poté se zúčastnil 

přijímacích zkoušek na střední školu v Německu, kde strávil následující dva roky a získal bavorskou 

maturitu. A pokračoval studiem na vysoké škole technické v Norimberku. Se sportem, zejména 

volejbalem, dále pokračoval.  

V říjnu 1989 nastoupil povinnou vojenskou službu, na kterou velmi rád vzpomíná, i na svého 

nadřízeného v Amberku, který byl také sportovcem a dosti ho podporoval.  

Po pádu železné opony začal hrát volejbalové turnaje i v ČR. Na turnaji v Hradci Králové potkal i 

svou budoucí manželku, se kterou má dvě děti. Kvůli své ženě opustil Německo a začal se 

zařizováním společného života v ČR. 

Byl členem německého spolku, který sdružoval menšinu Němců žijících u nás. Záměrem bylo 

sblížení německých a českých občanů.  

Do Znojma se dostal náhodně. V roce 2014 se vydal s přáteli na Znojemsko na cyklovýlet. Město ho 

natolik uchvátilo, že se rozhodl na jižní Moravu přestěhovat. 

V současnosti je stále aktivní, věnuje se sportu, zajímá ho politické dění, jak u nás, tak i ve světě. 

Intenzivně se začal učit anglicky. 

,,Nezačínej s velkým proslovem, ale malým činem.“ 

,,Málo, ale pravidelně.“ 

Miloslav Vyorálek 


