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Když se Jaromír Jun v říjnu roku 1930 narodil, nic nenasvědčovalo 

tomu, že se v budoucnu stane významným odborníkem v oboru 

bramborářství. Dokonce se mohlo stát, že se mu nepodaří přečkat 

dlouhé válečné období, protože jejich rodina se zapojila do pomoci 

partyzánům. 



Nahrávka č. 1 

6:35 – 6:45 

„Jedna ze skupin bydlela v našem lese, kterej jsme my jako 

obhospodařovali, můj táta, a tam si vybudovali podzemní bunkr.“ 

Pan Jun vzpomíná, jak ve svých 14 letech pracoval pro odbojáře jako 

partyzánská spojka: 

Nahrávka č. 2 

0:53 – 1:23 

„Od té doby jsem byl využívanej jako partyzánská spojka, vzhledem 

ke svýmu mládí a k tomu, že neznám taky, kde ti partyzáni jsou 

ukryti, že neznám prostě další ty bunkry, jak oni tomu nazývali, 

protože v případě, že by mě Němci chytli, tak já bych neměl jim co 

vyprávět.“ 

Po partyzánech pátraly oddíly SS a v zimě roku 1945 zažila vesnice 

velkou razii. 

Nahrávka č. 1 

10:03 – 10:29 

„Největší razie byla 10. 2. 1945, kdy byla naše obec v noci 

obstoupena útvary německého Jagdkomanda a SS a podrobně od 

rána začali prohledávat všechny chalupy.“ 

Ještě dnes si pan Jun přesně vybavuje chvíle plné strachu. 

Nahrávka č. 2 

2:23 – 2:31 

„My jsme tam museli na dvoře stát s rukama takhle na zdi, jako, no 

a to nás hlídali čtyři se samopalama, ti Němci.“ 

Celá rodina válku naštěstí přežila a dočkala se osvobození rumunskou 

armádou. 



Místo studia nastala mladému Jaromírovi v roce 1949 dřina 

v ostravském uhelném dole Stalin. Jak je to možné? 

Nahrávka č. 3 

10:15 – 10:32 

„No tak poslali mě tam z toho důvodu, že táta zprvu nechtěl jít do 

JZD, protože chtěl hospodařit sám jako všichni ostatní v tej vesnici,  

a tak voni to s náma dělali tak; nás tam v Ostravě tenkrát bylo dva 

tisíce.“  

Téměř tři roky rubal uhlí a když tatínek nakonec vstup do JZD 

podepsal, mohl se vrátit domů. Ne na dlouho, protože v roce 1953 

nastoupil na vojnu. Ocitl se na západní hranici republiky, kde vojáci 

stavěli ploty z ostnatého drátu. Do republiky se totiž snažily dostat 

diverzní skupiny a z republiky zase utíkali lidé před komunisty. 

Nahrávka č. 4 

5:33 – 5:46 

„My jsme tam stavěli zátarasy potom, na celý, na celý tý hranici vod 

prakticky vod Vídně až za Karlovy Vary až tady nahoru.“ 

Na hranici často docházelo k přestřelkám, měli vojáci v takových 

chvílích strach? 

11:50 – 12:13 

Nemyslete si, že jsme se nebáli, to esi by někdo to vypravoval, že byl 

teda voják, že teda šel dopředu proti nepříteli, tak to je kravina, 

víte, protože, když to řeknu lidově, protože každej má pud 

sebezáchovy.“ 

Při jednom zásahu na hranicích byl pan Jun postřelen. Na naši otázku, 

zda se mohl nasazení vyhnout, odpovídá: 

15:23 -15:31 

„To víte, to je vojna, tam přísaháte a musíte jít.“ 


