
Josef Sudolský  

Pan Josef Sudolský se narodil 1. 12. 1926 Marii a Josefovi Sudolským. Jeho tatínek působil za 

1. sv. války jako francouzský legionář. Ve válce přišel o nohu a poté jako válečný invalida 

provozoval trafiku. Se svou ženou Marií se oženil až po válce v roce 1920. 

Josef Sudolský bydlel se svými dvěma staršími bratry Miloslavem a Oldřichem, mladší 

sestrou Marií a rodiči v domku č. p. 720 v ulici Na Kapli v malém městě Napajedla. Zde 

strávil svá dětská léta. Sám vždycky říká, že dětství prožil u Moravy, která jim tekla kousek od 

domu. Se svými sourozenci a kamarády chytali rybičky, kterým říkali úklejky a hráli 

nejrůznější hry. Pan Sudolský byl a stále je aktivním skautem. Tento spolek navštěvuje už od 

malička a provází ho po celý život. 

Ještě před začátkem 2. sv. války nastoupil na obecnou školu a pak na školu měšťanskou. 

Druhá světová válka začala v jeho 13 letech, kdy zrovna navštěvoval měšťanku. Z tohoto 

období nám vykládal vzpomínku o začerňování některých slov v čítankách. Po absolvování 

měšťanské školy se vyučil v železářském a smíšeném obchodě. Následně začal pracovat 

v továrně bratří Paříků, neboli Slavii v Napajedlích, ale chvíli potom byl totálně nasazen do 

Nezamyslic kvůli opravě železniční trati. To vše se událo do konce války, kdy měl Josef 

Sudolský 19 let. Napajedla byla osvobozena 2. května 1945. I přes mizerné počasí se obyvatelé 

Napajedel shromáždili na ulicích a vítali přicházející vojáky. Při vypravování pana 

Sudolského jsme nás pobavila historka, jak jistý pan Čagánek naléval vojákům slivovici a 

jeden z vojáků na nic nečekal, sebral flašku a šel dál.  

Po válce pan pamětník nastoupil do peněžního ústavu Rolnická záložna, zde se moc dlouho 

neohřál, protože v roce 1948 musel nastoupit na vojnu. Až si odsloužil vojenskou službu, 

vrátil se zpět do Slavie. 

Když se vrátil z vojny, skautský spolek už byl rozpuštěn, kvůli nástupu komunistické vlády. Se 

svými kamarády skauty se scházeli dál, ale už ne oficiálně pod názvem Skaut. V roce 1968 se 

režim trochu uvolnil, tak byla činnost Skautu obnovena, ale po okupaci v šedesátém osmém 

roku se vše vrátilo do zajetých kolejí a spolek byl zase zakázán. Díky sametové revoluci roku 

1989 se mohli napajedelští skauti znovu rozjet svůj milovaný spolek a Josef Sudolský u toho 

nemohl chybět. Jak sám říká, je to jeho životní úděl.  

Na závěr příjemného odpoledne s pamětníkem Josefem Sudolským jsme se pořádně zasmáli, 

když jsme se ho zeptaly na životní motto. Odpověděl nám, že nikdy žádný motocyklista nebyl, 

což jen dokazuje smysl pro humor a optimistický přístup k životu tohoto úžasného pána.  

 


