
Ján Rišian  
„Dělal jsem víc pro společnost, než pro sebe.“ 
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Cesta jeho životem 

Martin 

• 1928 - narození 

• absolvování lesnické 

  školy 

Ivančiná 



Martin 

Rájecké Teplice 

 „Náš oddíl měl za úkol obsadit dolinu u Rájeckých Teplic. Měl 

jsem výhodu, že jsem pracoval v lese, tak jsem se v lesnatém 

prostoru dobře vyznal. I tak ale bylo náročné pohybovat se v 

podstatě poslepu v nebezpečném prostoru. Naštěstí Němci byli 

vždycky hlasití, tak jsme se mohli řídit podle sluchu.“  

Rájecké Teplice 



Martin 

„Vedlě mě stál kamarád. Viděl jsem že má hlavu skloněnou. Postřelili 

ho do kyčle. Když jsem se podíval dozadu, tak jsem viděl Němce, 

jak stáli a stříleli. Vylekal jsem se a běžel rovně dolů, nevěděl jsem 

kam. Narazil jsem na vyvrácený strom. Schoval jsem se a přiběhl za 

mnou postřelený kamarád. Čekali jsme do noci a vydali se na cestu. 

Protože byl raněný, cesta byla obtížná. Moje rodiče ho u nás doma 

schovávali do konce války.“ 

Rájecké Teplice 

„Vedlě mě stál kamarád. Viděl jsem že má hlavu skloněnou. Postřelili ho 

do kyčle. Když jsem se podíval dozadu, tak jsem viděl Němce, jak stáli a 

stříleli. Vylekal jsem se a běžel rovně dolů, nevěděl jsem kam. Narazil 

jsem na vyvrácený strom. Schoval jsem se a přiběhl za mnou postřelený 

kamarád. Čekali jsme do noci a vydali se na cestu. Protože byl raněný, 

cesta byla obtížná. Moji rodiče ho u nás doma schovávali do konce války.“ 

Rájecké Teplice 
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Rájecké Teplice 



 

Hranice 
• vojenská akademie 

Oslava ukončení akademie 



 

Hranice 

Jihlava 

• 1. manželství 

Jihlava 



 

Hranice 

Jihlava Nýrsko 

• velitel roty 



 

Hranice 

Jihlava Nýrsko 

Pardubice 

• práce u tankové brigády 



 

Hranice 

Jihlava Nýrsko 

Most 

• velitel roty 

• 1984- mistr PBH 
• 2. manželství 

Pardubice 

Oslava odchodu do důchodu 



 

Hranice 

Jihlava Nýrsko 

Pardubice 

Most 

Karlovy Vary 

• dnes žije v       

Domově péče o    

válečné veterány  

Bílý kříž 



 

Ján Rišian přežil válku bez vážného zranění  

 

Stal se trojnásobným otcem, šestinásobným 

dědečkem a několikanásobným pradědečkem 

 

Tento rok oslavil své 90. narozeniny 



„Vždycky jsem se hlásil do akcí,  

které mi moc neprospěly, ale prospěly společnosti.“ 

 



„Šel bych do toho znova;  

já jsem člověk,  

který vždy bojoval za národ.“ 

 

 

 



NÁŠ TÝM 

 



Děkujeme 
panu Rišianovi za to, že se s námi podělil o svůj 

životní příběh. Jeho odvaha a optimistický přístup 

k životu pro nás byly velmi inspirativní.  

Za ZŠ Truhlářskou 

Lenka Poláčková, Anna Turčinová, Marian 

Geťko a Jan Cinegr pod vedením Světlany 

Ševčíkové 


