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Narodil jsem se 20. 12. 1935 v Břeclavi, jako nejmladší syn ze tří dětí. Můj otec 

Vladislav pracoval jako dělník a matka Františka byla žena v domácnosti. Měl 

jsem starší sourozence, sestru Marii a bratra Ladislava. Oba moji sourozenci již 

nežijí. 

Na podzim roku 1938 jsem začal potkávat československé vojáky, kterým jsem 

chodil s kamarády do trafiky pro kouření a bavil je jako malý klouček v 

betonovém bunkru. Ten jsme měli vybudován kousek za naším plotem v poli. 

Když bylo vojsko po uzavření mnichovské dohody odvoláno, tak se se mnou 

loučili a někteří při tom i plakali. 

Zážitkem pro mě bylo setkání s německým vojákem, který mi hodil z tanku 

krabičku bonbonů, a já ho proto považoval za hodného člověka. To jsem však 

ale netušil, co bude následovat… 

Školku jsem začal navštěvovat asi jako 4letý chlapec. Protože ve školce nebyli 

žádní čeští učitelé, učila nás Němka, které jsme říkali „Tante Heli“. Později, v 1. 

třídě, jsme někdy neměli ani jednu hodinu za sebou a už jsme běželi domů, třeba 

kvůli americkým letadlům. Ta po nás dokonce i někdy vystřelila. 3., 4. a 5. třídu 

jsem musel vynechat, protože jsem si nachladil kyčelní kloub a levou nohu jsem 

měl až po pás v sádře. Zvláštní bylo, že se nikdo nepozastavil nad tím, že tak 

dlouho nechodím do školy. Ale měl jsem doma dva sourozence, kteří mi občas s 

učením pomáhali, dělali mi společnost, a když jsem se nudil, tak si se mnou 

povídali a krátili mi dlouhou chvíli. Do školy jsem se vrátil po vyléčení v 6. 

třídě. Po ukončení osmého ročníku jsem začal studovat Obchodní akademii v 

Břeclavi. Tu jsem úspěšně vystudoval a ukončil maturitní zkouškou. Po 

skončení střední školy jsme dostávali umístěnky do zaměstnání. Já jsem 

pracoval jako úředník. 

V roce 1954 jsem se poznal s mojí manželkou Ludmilou, se kterou jsme založili 

po pětileté známosti rodinu, a o dva roky později se nám narodila první dcera 

Ludmila. O další tři roky se narodil syn Ludvík a nakonec v roce 1968 naše 

druhá dcera Helena. Momentálně žiji se svojí manželkou Ludmilou, dcerou 

Helenou a vnučkou Tamarou ve svém rodném domě. 


