
Životní příběh pana 

Drahoslava Plška 

Zpracovali žáci: Natálie Jílková, Barbara Hajská, Veronika 

Bodisová, Pavel Foltánek a Pavel Bína; žáci 9. třídy ZŠ a 

MŠ Brno, Milénova 14, ops.- pod vedením paní učitelky 

Terezy Plškové.  

 

Pan Drahoslav Plšek se narodil 7. srpna roku 1957 ve 

Vyškově. V roce 1972 ukončil základní školu v Bučovicích, 

a pak se vyučil stavebním zámečníkem na tříletém oboru. 

Tento obor ukončil roku 1975 výučním listem. Od roku 

1976 nastoupil do základní vojenské služby. Ve vojenské 

službě strávil dva roky, až do roku 1978. 

 Původně pracoval jako stavební zámečník v podniku „Pozemní stavby Brno“. 

V roce 1981 se oženil. Vzal si paní Marcelu Plškovou, která se za svobodna 

jmenovala Marcela Vyhňáková. Pak 20 let pracoval ve slévárnách Brno, ve Slatině. 

Pan Plšek s manželkou dostali 3 pokojový byt v Bučovicích, nedaleko Brna, tam 

bydleli osm let, a pak se přestěhovali do rodinného domu, nadále ale zůstali 

v Bučovicích, a tam bydlí dodnes. Manželé Plškovi spolu mají tři děti. Dceru Lucii 

narozenou 11. července 1982, syna Aleše narozeného 12. listopadu 1983 a Ondřeje, 

který se narodil 20. prosince 1985. 

Pan Plšek je ze čtyř dětí. Za svého dětství bydlel se svými sourozenci a rodiči v již 

zmiňovaných Bučovicích, kde neměli lehký život. Bydleli na ulici, kde byla jen jedna 

černobílá televize, kterou si mohli dovolit jen bohatí lidé, proto se scházeli, aby se 

mohli dívat třeba na večerníček. Tatínek pana Plška byl řidič autobusů.  21. srpna 

1968 na naše území vstoupila vojska Varšavské smlouvy. V té době bylo panu 

Plškovi jedenáct let.  Vstoupilo sem pět set tisíc vojáků (byli to převážně Rusové, 

Bulhaři, Maďaři a Poláci), aby zabránili převratu, který měl nastat. Namísto toho 

nastal až v roce 1989. Vojáci způsobovali škody, např. zapalovali auta, stavěli 

barikády atd.  

 

Pan Plšek nám ještě povyprávěl několik zážitků ze svého života. Zkrátka to neměl 

vůbec lehké, ale jsou věci, na které rád vzpomíná dodnes. 


