
   Narodil jsem se v Praze dne 18.května 1942. Za devět dní po mém narození- 
 27. května 1942- byl spáchán atentát na Heydricha, bylo vyhlášeno stanné právo 
a 10.června 1942 byly vypáleny Lidice. 
   Do svých tří let jsem vyrůstal v Lochovicích a pamatuji si matně na květen r. 
1945, kdy mi byly tři roky, že přijeli nějací vojáci, a při jejich vítání mě vzali od 
maminky a vozili po Lochovicích na tanku.   

 
      Na podzim r. 1945 jsme se s rodiči přestěhovali do Liberce. Zde jsem chodil 
do školky, později i do školy a v roce 1959 jsem na tehdejší jedenáctileté střední 
škole maturoval. Věnoval jsem se muzice, hrál jsem na klavír, trochu i na pozoun, 
ale nejvíce mě zaujala hra na bicí nástroje. Už jako student jsem hrával 
s libereckými kapelami. 
  A protože jsem nebyl zrovna moc dobrý student a ani se mi nechtělo dál 
studovat, nastoupil jsem po maturitě jako dělník do továrny LIAZ. 
  Pracovalo se na tři směny, ranní 6-4 hod., odpolední 14-22 hod., noční od 22-06 
hod. 
  Ráno se mi nikdy nechtělo vstávat, na odpolední směnu se mi nechtělo, protože 
jsem nemohl být s kamarády a místo noční směny bych šel raději spát. 
  Říkal jsem si, že by mi bylo lépe na škole.  
  Ale pozdě bycha honit! Přišla vojna. A protože-jak už jsem se zmínil-jsem byl 
docela slušný muzikant, přidělili mě k Posádkové hudbě do západočeského města 
Stříbro. Zde jsem hrál na bicí nástroje. 
  Po vojně jsem se vrátil k rodičům do Liberce, ale zanedlouho jsme se 
přestěhovali do Prahy.  
  Musel jsem si najít zaměstnání, a proto jsem četl inzeráty v novinách. Jeden z 
nich mě zaujal. Československé cirkusy hledaly muzikanty. Odpověděl jsem na 
inzerát a přijali mě. Nastoupil jsem do cirkusu Central jako bubeník. 
  Čím jsem byl starší tím více jsem si uvědomoval, že takto nechci žít věčně a 
vzpomněl jsem si na školu…. 
   Podal jsem si tedy přihlášku a byl jsem přijat na dálkové studium na Fakultu 
sociálních věd a publicistiky KU obor sociální psychologie a výchova a 
vzdělávání dospělých. V roce 1971 létech jsem promoval, bylo mi 27roků a v roce 
1981jsem si udělal doktorát v oboru teorie kultury. 



                                                             
   V roce 1970 jsem se oženil a zároveň také nastoupil do Domu kultury 
kovoprůmyslu v Praze (DKK)  
   Bydleli jsme s manželkou střídavě u mých rodičů ve Vršovicích a u 
manželčiných rodičů ve Stodůlkách. Bytová situace byla neúnosná, naděje na 
vlastní byt nebyla. Proto jsem využil nabídky Ministerstva vnitra a nastoupil 
v srpnu 1972 jako vyšetřovatel u tehdejšího SNB (dnes Policie ČR). 
   Při služebních prověrkách jsem odmítl vstup sovětských vojsk do naší republiky 
v r. 1968, byl jsem proto v prosinci 1974 propuštěn. Jako propuštěný policista 
jsem nikde, přesto, že jsem měl vysokoškolské vzdělání nesehnal odpovídající 
zaměstnání a vystřídal jsem řadu zaměstnání v dělnických profesích. 
  Teprve v r. 1983, kdy byla politická situace již příznivější, se mi podařilo 
nastoupit znovu do Domu kultury kovoprůmyslu na Smíchově-dnešní Národní 
dům. Zde jsem v listopadu 1989 pomáhal založit Občanské fórum a následně 
zorganizoval oslavy Silvestra které se zúčastnil i Václav Havel, Václav Klaus a 
další osobnosti. 

 
V roce 1990 jsem byl ministrem vnitra plně rehabilitován. 

 



 
 1.4.1990 jsem nastoupil jako vedoucí 1.oddělení Inspekce Ministerstva vnitra. 

 

  
        Zde jsem pracoval až do 30.6.2005, kdy jsem odešel do důchodu. 
 
   Naší mladé generaci chci říci, že mládí je nejkrásnější 
dobou života. Škoda, že musíme nejdříve zestárnout, 
abychom to poznali… 
   A přeji jim hodně zdraví a štěstí v dalším životě, ať se jim podaří 
splnit si své sny a prožijí klidný a spokojený život. 
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