
Pavel Polnický (*1943) 

 

Dětství 

Pavel Polnický se narodil 10. dubna 1943 v Nymburce, kde do konce druhé 

světové války také žil. Po válce se s rodinou přestěhoval do Poděbrad. Na 

základní školu chodil v Přední Lhotě. V listopadu 1953 utrpěl nehodu, při níž 

ztratil schopnost vidění na levé oko. Vzhledem k nedostatečným finančním 

možnostem rodiny hledal školu pro další studium v blízkosti svého bydliště, proto 

nakonec studoval na Střední zemědělské škole v Poděbradech. 

 

Zaměstnání 

Po maturitě dostal dvě umístěnky, které ovšem odmítl. Nastoupil do 

Jednotného zemědělského družstva v Ratenicích jako zootechnik, ale po šesti 

týdnech kvůli neshodám s vedením skončil. Následovalo pětileté působení v 

lesních školkách v Opolanech. Poté na základě inzerátu nastoupil na pozici 

pracovníka pro likvidaci zemědělských škod v pojišťovně, avšak nakonec se této 

pracovní pozice vzdal a odjel na několikatýdenní cestu do Itálie. Po svém návratu 

nastoupil k cestářům a jeho náplní práce bylo sklízení ovoce podél silnic. 

Následně pracoval jako kontrolor dodržování hygienických podmínek 

v restauracích. Nakonec pracoval osmnáct let jako zásobovač v pekárně. 

 

Esperanto 

Pan Polnický je významným esperantistou. Tímto umělým jazykem se 

začal zabývat v roce 1964 a díky zájmu o esperanto dostal také pozvánku do 

Itálie. Byl předsedou esperantského svazu, pořádal domovní akce a srazy 

mládeže. Sám říká, že seznámení s esperantem mu změnilo život. 



21. srpen 1968 

V prvních dnech invaze vojsk Varšavské smlouvy na území 

Československa pomocí své kamery zdokumentoval tanky jezdící z Nymburka 

přes Přední Lhotu. V této aktivitě mu pomohla paní, která ho pustila na balkon, 

kde skrz pověšené prádlo natáčel ozbrojené okupační tanky. Sám potvrdil, že měl 

strach, avšak nikdo ho nespatřil. Záběry se dochovaly až do současnosti. 

 

Vyslýchání StB 

Vzhledem ke znalosti esperanta byl osloven příslušníky Státní bezpečnosti 

ohledně případné spolupráce na překladu zahraničních článků (ve skutečnosti se 

jednalo o překládání korespondence). Pan Polnický s tímto nesouhlasil a 

spolupráci odmítl. 

 

Cibulkovy seznamy 

Po zveřejnění Cibulkových seznamů zde bylo neprávem uvedeno také jeho 

jméno, stejně jako jména mnoha jiných esperantistů.  Sám se k tomu vyjádřil tak, 

že to sice bylo nepříjemné, avšak jeho rodina to musela brát s klidem. 

 

Životní motto pana Polnického 

„Snažit se žít tak, aby byl člověk prospěšný těm okolo – nelhat a nekrást.“ 

Pavel Polnický (listopad 2021)  


