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Jaroslav Březovják 

životopis pamětníka 

 

Jaroslav Březovják se narodil 4. 5. 1932 ve Vsetíně a je nejstarším ze tří sourozenců. 

V roce 1933 se s rodiči přestěhoval do Březnice, protože si tam jeho otec našel práci, 

ale asi za půl roku dostali byt na Dílech ve Zlíně.  V dětství se bavil tím, že chodil             

do skautu, chodíval s kamarády na vycházky, nebo tím, že hráli hru, kde na stůl dali 

různé věci, a pak je schovali pod deku a musel si jich co nejvíce zapamatovat.               

Od té doby má pan Březovják fotografickou paměť a pamatuje si i například jména 

všech svých učitelů. 

V jeho 7 letech začala 2. světová válka. Tehdy nevnímal nějaké přílišné nebezpečí, 

když dělali Němcům různé naschvály. Např. když jim do oleje v autě nasypali písek   

a jiné lumpárny.  

Po 25. únoru 1948 začal roznášet protikomunistické letáky. Když si myslel, že byl 

prozrazen, tak se pokusil utéct za hranice. To se mu ale nepovedlo, byl na hranicích 

chycen. Byl odsouzen a odvezen do pracovního tábora, kde těžil uran. O 15 měsíců 

později  byl propuštěn. 

Následovala vojenská služba a po ní, roce 1956, se oženil.   

Kvůli věznění byl ozářen, on však na sobě žádné zdravotní následky nenašel,             

ale jeho první dcera po narození onemocněla leukémií. Výléčila se asi za rok, díky 

její kmotřence, která  pro ni sbírala různé bylinky. A také díky doktoru Targošovi, 

který ji doporučil jíst syrová játra a trochu červeného vína pro tvorbu červených 

krvinek.  

O tři roky později se mu narodila druhá dcera, která žádné problémy neměla. Narodil 

se mu i syn, ten ale ihned po porodu zemřel. 

Po vojně pracoval na stavbách a později na údržbě Svitu. A to až do důchodu.  

Baví jej chodit do přírody, je myslivec. Aktivně se svou manželkou pracuje ve zlínské 

Konfederaci politických vězňů. Byl také u nás ve škole - v listopadu 2016 - našim 

spolužákům povyprávět svůj životní příběh. 

Před pár dny pan Březovják oslavil své 86 narozeniny. 

 


