
,,Nikdo z nás asi není schopen zachytit vše, jak to tenkrát vnímal, protože za tu

dobu už na něj působilo tolik věcí, proměňoval se svět, proměňoval se on sám.

Jako desetiletý nebo sedmiletý kluk jsem nemohl vědět a ani tušit, jaké jsou

souvislosti. A pod vlivem těchto souvislostí jsou vzpomínky potom poznamenány,

takže do jisté míry veškeré vzpomínání je vždycky trochu pábitelské - vždy je to už

nějak jakoby přibarvené nebo už to má aroma, prostě vůni nebo melodii..., cokoli

si k tomu přidáte nebo cokoli do těch vzpomínek patří, tak už je to pod vlivem toho

věku.”

OLDŘICH JEŽEK



Historické události a historie regionu

Prolínání historických událostí s historií regionu a životním příběhem Oldřicha Ježka

Životní příběh

vznik Francouzské cizinecké legie 1831

před 1. svět. válkou tatínek pana Ježka odešel do 

Francouzské cizinecké legie 

1914

vznikl základ vojsk, kterým se za války říkalo

revoluční dobrovolná vojska, po válce z těchto

vojsk vznikly Československé legie - rota

Nazdar

bitva u Arrasu - rota Nazdar zanikla 1915

po 1. svět.válce
tatínek se vracel do Prahy jako legionář

Československé legie se podílely na 

vítězství Dohody v 1. světové válce 



20. léta 20.stol.

otec pana Ježka se díky tomu, že byl legionář, dostal na 

Podkarpatskou Rus, kde získal místo v státní lázeňské 

restauraci u Slatinských dolů. Zde se natolik spřátelil s 

dalším legionářem, že si po sokolsku říkali „bráškové“

narodil se pan Oldřich Ježek17. června 1931

únor 1919
na mírové konferenci v Paříži byl předložen plán na 

spojení Podkarpatské Rusi jako autonomní oblasti s 

Československem

září 1919

v Saint-Germain byla uzavřena mírová smlouva, 

podle níž se Podkarpatská Rus stala součástí 

Československa jako autonomní země s vlastním 

sněmem

červen 1920podpisem Trianonské mírové smlouvy uznalo připojení 

Podkarpatské Rusi k Československu i Maďarsko

1937 pan Ježek chodil do nově 

postavené Masarykovy školy v 

Solotvině



po podpisu Mnichovské dohody, kterou považoval za 

zradu, sňal tatínek pana Ježka ze zdi svou 

legionářskou fotografii a rozšlapal ji

1938byla podepsána Mnichovská 

dohoda

březen 1939Zakarpatská Ukrajina byla celá obsazena Maďarskem - v noci 

ze 14. na 15. března vtrhli Maďaři přes podkarpatské hranice, 

když předtím poslali do Prahy ultimátum, aby československé 

vojsko vyklidilo Podkarpatskou Rus do 24 hodin

rodina pana Ježka utekla přes řeku Tisu do Rumunska, kde ji 

umístili do vojenských kasáren; po dvou dnech byli autobusy 

převezeni přes Karpaty a celé Rumunsko k jugoslávským 

hranicím, po dalších dvanácti dnech se z území Rakouska 

dostali do Protektorátu

červen 1945Zakarpatská Ukrajina byla odstoupena 

Československem Sovětskému svazu
rodina pana Ježka se už na Podkarpatskou Rus nevrátila a 

přestěhovala se do Jáchymova

pan Ježek udělal zkoušky a vzali ho na učitelský ústav v 

Žatci, vzhledem k zrušení učitelských ústavů však 

odmaturoval na reálném gymnáziu a pokračoval v dálkovém 

studiu na Pedagogické fakultě v Praze

Oldřich Ježek se přestěhoval z podnájmu v Žatci, kde chodil na 

gymnázium, do hotelu Stalingrad, pracoval tam totiž legionář, 

který byl ve stejném pluku jako tatínek pana Ježka



25. únor 1948prezident E. Beneš přijal demisi 12 nekomunistických ministrů

říjen 1948přijat zákon o táborech nucených prací pro ,,osoby politicky

nespolehlivé, ohrožující hospodářský život a lidově demokratické

zřízení včetně lidí, kteří zesměšňují a kritizují režim, vychvalují

kapitalistický systém a pomáhají šířit nepravdivé zprávy''

2. června 1948E. Beneš abdikoval

K. Gottwald se stal prezidentem 14.června 1948

zřizování pracovních táborů na Jáchymovsku, Vykmanov, dále 

Mariánská, Eliáš, Svornost, Rovnost, Bratrství, Nikolaj
od března 1949

pan Ježek byl jako student na lyžařském výcviku na 

Božím Daru, kde se svými spolužáky nedokázali pochopit, 

co se v Praze dělo, byli to mladí lidé, kteří měli rádi 

swingovou muziku a politika je moc nezajímala



50. - 60. léta 20. stol. pan Ježek nastoupil jako kantor na okrese Jáchymov, 

učil na škole v Krásném lese, v Ostrově, Suché, Horním 

Žďáru a Jáchymově

1951zahájená výstavba města Ostrova, na které se 

podíleli muklové - muži odsouzeni k likvidaci

květen 1954položen základní kámen Domu kultury

pan Ježek každý den dojížděl učit do Ostrova, potkával se 

tak s vězni, kteří pracovali na jeho výstavbě – z jejich očí bylo 

poznat, že to nejsou žádní kriminálníci, ale slušní lidé

1966 v tomto roce již pan Ježek řediteloval na ZŠ Jáchymov, která 

byla v té době označována za neobvyklou, pořádaly se zde 

školní olympiády a vytvářely se diferencované třídy, např. 

rozdělení na studijní a praktickou třídu



Alexandr Dubček se stává generálním tajemníkem KSČ a 

nastupuje obrodný proces nazývaný Pražské jaro

leden 1968

Antonín Novotný odstupuje z funkce prezidenta a novým 

prezidentem se stává Ludvík Svoboda

27. června 1968
Manifest Dva tisíce slov - autor Ludvík Vaculík 

nabádal k rozvoji lidského hnutí, které by podpořilo 

demokratizační proces v zemi 

předsednictvo OV KSČ v Karlových Varech se 

postavilo za výzvu Dva tisíce slov

na konci školního roku při závěrečné pedagogické 

radě se učitelský sbor na ZŠ v Jáchymově rozhodl 

podepsat Dva tisíce slov

březen 1968

pan Ježek patřil spolu s PhDr. J. Urbanem k zakládajícím členům tehdy

vzniklého Klubu přátel Jáchymova, k němuž se začali hlásit bývalí 

političtí vězni a kterému po srpnu 1968 nebyla povolena další činnost



21. srpen 1968
obsazení Československa vojsky pěti států Varšavské 

smlouvy

listopad 1968

při oslavách VŘSR došlo v Karlových Varech ke 

strhávání sovětských vlajek

leden 1969na Václavském náměstí se upálil student Jan Palach

duben 1969

Gustáv Husák zvolen do čela KSČ, v Československu začalo 

období normalizace

na zeď jídelny jáchymovské školy, kde pan Ježek 

působil jako ředitel, někdo načmáral “Husák je vůl”, 

pan Ježek dobrovolně odchází z ředitelské funkce, 

aby se vyhnul politickému nátlaku 

18. - 21. srpna 1969
brutální potlačení demonstrací, k největšímu vystoupení v 

den prvního výročí okupace došlo v Karlových Varech u 

hlavní pošty, kde zasahovala pohotovostní jednotka a 

lidové milice, proti demonstrantům bylo použito vody, 

chemických prostředků i obušků, zásah skončil několika 

zraněními



září 1969v západočeském kraji získali rozhodující vliv normalizátoři a 

byl doporučen odchod lidí, kteří nesouhlasí s koncepcí ÚV 

KSČ od ledna 1970

proběhl rozsáhlý proces prověrek a čistek

pan Ježek byl vyhozen ze školství, pracoval v Jitoně a ve 

Škodovce

prosinec 1970
Poučení z krizového vývoje - dokument se stal ideovým 

východiskem normalizace

od 1980 pan Ježek se vrátil do školství a stal se kronikářem města 

Jáchymov

1989Sametová revoluce - vítězství demokracie

pan Ježek se ještě na dva roky stal ředitelem ZŠ 

Jáchymov, poté odchází do důchodu

1990

1974



Jáchymov, březen 2018


