
Oskar Georg Siebert 

• 1942 narozen v Berlíně (tatínek Němec, maminka Češka) 

• 1944 strýc unesl Oskara a jeho sestru do Čech 

• 1945 Oskarova maminka odsouzena v Praze za kolaboraci a poslána s dětmi do pohraničí 

• 1946 rodina se stěhuje do Modré u Děčína, kde se babička stane hospodskou 

• V dětství byl pan Siebert šikanován za svůj německý původ, děti ho nepřijaly 

• 3. třída – nový učitel, který se snaží integrovat Oskara do třídy 

• 4. třída – Oskar nesměl složit pionýrský slib 

• Jeho maminka se znovu vdala, když mu bylo trochu více než 10 let 

• Nebyl přijat na gymnázium, i když měl dobré známky 

• Snažil se dostat se na vojenskou akademii, kde ho odmítli, protože ho podezřívali, že je 

špion 

• Začínal se učit strojním zámečníkem 

• Založil dramatický kroužek v kavárně Plastimal Modrá 

• 1961 odešel na vojnu, kde hlavně pracoval jako řidič 

• Elév v divadle v Děčíně 

• Spravoval Okresní výbor svazu mládeže a stal se referentem pro kulturu a sport 

• 1966 zapojil se do protistátní činnosti 

• 1967 byl spoluzakladatelem Svazu klubu mládeže, který se snažil být nezávislý na KSČ 

• 1968 organizoval soutěž Miss Labe 

• Kvůli tehdejší situaci se stal členem KSČ 

• 1969 vyloučen z KSČ 

• 1970 zatčen Statní bezpečností a označen za disidenta 

• 1970 Pan Siebert je ve vazbě, kde je mlácen a vyslýchán, trpí izolací a hladem 

Za pomoci OSN byl kvůli německému původu propuštěn, ale byly mu odebrány doklady 

• Kvůli zákazu styku se společností v práci měl nastoupit do jáchymovských dolů 

• Spřátelení doktoři mu potvrdili klaustrofobii, takže nenastoupil 

• Pracoval jako řidič nákladního automobilu, volný čas strávil sportováním (kulturistika) 

• 1976 se odstěhoval za pomoci OSN do Německa 

• Byl vyslýchán německou zpravodajskou službou o Československu 

• Přistěhoval se bez znalostí němčiny do Řezna (Regensburg) 

• Začal se učit němčinu v jazykovém kurzu v Bamberku 

• Bydlel v lágru Hohes Kreuz v těžkých podmínkách 

• Zámečník na stavbách v okolí Řezna 

• Tři roky mu nebyla uznána německá statní příslušnost, o kterou se soudil 

• Učil se v masérské škole, otevřel si vlastní ortopedickou praxi 

• Od roku 1986 se pan Siebert zabývá natáčením amatérských krátkých filmů 

• Do roku 2015 bylo jeho krátkometrážním filmům uděleno více než 300 internacionálních 

cen 

• Po nehodě ukončil svou filmovou kariéru a začal psát knihy 

• 2015 vydání 1. knihy o svém životě 

• Pan Siebert pořádá přednášky a předčítá ze svých knih 

Vypracoval: David Bonack z České školy v Řezně 



Oskar Georg Siebert 

• 1942 in Berlin geboren (Vater Deutscher, Mutter Tschechin) 

• 1944 entführte der Onkel ihn und die Schwester nach Tschechien 

• 1945 wird die Mutter als Kollaborateur in Prag verurteilt und ins Grenzgebiet verbannt 

• 1946 zieht die Familie nach Modrá bei Děčín, wo die Großmutter Gastwirtin wurde 

• Für seine deutsche Herkunft wurde Herr Siebert in der Kindheit schikaniert, die anderen 

Kinder haben ihn nicht angenommen 

• 3. Klasse – neuer Lehrer, der sich bemüht, Oskar in das Klassenkollektiv zu integrieren 

• 4. Klasse – Oskar darf den Pioniereid nicht ablegen 

• Seine Mutter heiratet erneut, als Oskar etwas mehr als 10 Jahre alt war. 

• Er wurde nicht ins Gymnasium aufgenommen, obwohl er gute Noten hatte 

• Er bemühte sich, um Aufnahme an der Militärakademie, wo er abgelehnt wurde, weil er 

verdächtigt wurde, ein Spion zu sein 

• Er begann die Lehre als Maschinenschlosser 

• Er gründete einen Theater-Zirkel im Café Plastimal Modrá 

• 1961 ging er zur Armee, wo er hauptsächlich als Fahrer arbeitete 

• Eleve am Theater in Děčín 

• Er verwaltete den Kreisausschuß des Jugendverbandes und wurde Referent für Kultur und 

Sport 

• 1966 nahm er an staatsfeindlichen Tätigkeiten teil 

• 1967 war er ein Mitbegründer des Verbandes der Jugendklubs, der sich um Unabhängigkeit 

von der KSČ bemühte 

• 1968 organisiert er die „Miss Elbe“ Wahl 

• Wegen der damaligen Situation wurde er Mitglied in der KSČ 

• 1969 wurde er aus der Partei ausgeschlossen 

• 1970 wird er von der Staatssicherheit gefangen genommen und als Dissident bezeichnet 

• 1970 Herr Siebert ist in Gefangenschaft, wo er geschlagen und verhört wird, er leidet an der 

Isolation und am Hunger 

• Mit Hilfe der OSN wurde er seines deutschen Ursprungs wegen entlassen, aber sämtliche 

Dokumente wurden ihm abgenommen 

• Wegen des Verbots gesellschaftlicher Beziehungen in der Arbeit sollte er im Uranbergbau 

arbeiten 

• Befreundete Ärzte bestätigten ihm Klaustrophobie, sodass er dort nicht antreten musste 

• Er arbeitete als LKW-Fahrer und betrieb in seiner Freizeit Sport (Kulturistik) 

• 1976 siedelte er mit Hilfe der OSN nach Deutschland um 

• Er wurde vom Deutschen Nachrichtendienst über die Tschechoslowakei ausgefragt 

• Er zog ohne deutsche Sprachkenntnisse nach Regensburg 

• In Bamberg lernte er im Sprachkurs Deutsch 

• Im Lager Hohes Kreuz lebte er unter schweren Bedingungen 

• Bauschlosser in der Umgebung Regensburgs 

• Drei Jahre lang wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft, um die er gerichtlich kämpfte, 

nicht anerkannt 

• Er lernte an der Masseurschule und eröffnete eine eigene orthopädische Praxis 

• Seit 1986 beschäftigt er sich mit der Aufnahme von Amateurkurzfilmen 



• Bis 2015 erhielt er für seine Kurzfilme mehr als 300 internationale Preise 

• Nach einem Unfall beendete er seine Filmkarriere und begann Bücher zu schreiben 

• 2015 1. Ausgabe des Buches über sein Leben 

• Herr Siebert veranstaltet Vorträge und liest aus seinen Büchern 

 

                                      Erarbeitet von David Bonack aus der Tschechischen Schule in Regensburg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


