
Miroslav Netolický

Deník



Jmenuji se Miroslav Netolický

Žiji v Záboří nad Labem.

Chodím zde do obecné školy.

Teď, když všude zuří válka, jsou 

těžké časy.



Dnes byl zase nálet

• Hloubkaři nalítávali na dráhu, 

přestože lítali hodně nízko, tak jsem se 

nebál a koukal jsem nadšeně na ně.

• Většinou to byli černoši, smáli se a 

svítily jim zuby.



Skončila válka

8.5.1945

• Dnes skončila válka, kterou 

jsme vyhráli. Až vyrostu, chci 

být pilot a udělám pro to 

všechno.



Pilotní plán

• Maturita

• Výcvik

• Lékařská prohlídka

• Víc nemám čas psát, 

musím makat!



Zničený sen

• Byl jsem na lékařské prohlídce, 

kde mi řekli, že nemůžu být pilot, 

protože jsem částečně 

barvoslepý…

• Nechápu, jak mi jeden hloupý test 

mohl všechno zničit, zatraceně.



Vojna

• Během týdnu na 
vojně v Aši jsem 
zatím hlídal jenom 
čáru a nic moc 
zajímavého se 
nestalo. Jsem daleko 
od domova…



Dnes jsem se znova narodil

• Stala se taková divná příhoda. Jsem 

rád, že jsem přežil. Naše stanoviště 

zasáhl blesk. Měl jsem na zádech 

psa, dostal ránu. Utekli jsme se  

schovat do lesa pod strom, tam nás 

pak našli. Pes byl nakonec taky v 

pořádku.



Svatba

24.12.1954

•Dnes jsem měl svatbu s 

Věrou, jsem šťastný a 

zároveň smutný, protože 

musím zpátky na vojnu.



Srpen 1968

• Dnes přijely sovětské 

tanky, jsme v šoku! 

Musíme jim zabránit 

příjezdu do Prahy! 

Budu bojovat!



Je to marný!

• Začali nás okupovat. Jak 

nám mohli tohle udělat?! 

• A ještě k tomu jsem byl 

vyhozen z práce. Prý pro mé 

závadné názory… Hrůza, 

co budu dělat?



Sametová revoluce

17.11.1989

• Vypadá to, že 
komunisti definitivně 
končí. Začíná se říkat, 
že se chystají opravdu 
svobodné volby.



Stal jsem se starostou

(Rok 1990)

Lidi si mě zvolili za starostu 

v Záboří. Čeká mě dost 

práce. Chystám u nás velké 

změny.



Zajímavá návštěva

20.11.2019

• Dnes mě navštívily holky z týnecké 

základní školy, aby 

zdokumentovaly můj život. Hezky 

jsem si s děvčaty popovídal. Mají 

prý dělat nějaký projekt…



Projekt Příběhy našich sousedů

• ZŠ Týnec nad Labem

• 2019/2020

• Marek Lauer, Vendula Houšková, Kateřina Pokorná, Anna Marie Svobodová, 

Jana Šteflová

• Pedagog: PhDr. Monika Smočková

• Poděkování panu Miroslavu Netolickému
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