
ŽIVOTOPIS   PANA  JOSEFA  BRYKSY   

 

       Pan Josef Bryksa je potomkem volyňských Čechů. Jeho babička s dědečkem odešli do Ruska v 

roce 1885, aby zde hledali obživu na zemědělské půdě. Když se jeho dědeček Josef Brixi šel 

zaregistrovat na magistrát, tak došlo ke změně jeho jména. V azbuce totiž neměli X, tak se na okrese 

domluvili a rozhodli se pro KS. Jeho jméno tedy znělo BRYKSA.  

       Rodiče pana Bryksy se jmenovali Vladimír Bryksa (narozen roku 1903)a Marie Bryksová, za 

svobodna Veselá (narozena 1906). Oba se narodili na Ukrajině, jsou to volyňští Češi. Svatbu měli v 

roce 1927.  

        Pan Josef Bryksa se narodil 5.1 1929 na Ukrajině ve Volyni. Měl dvě sestry. Starší Emílii, která se 

narodila roku 1925, poté pan Bryksa, a mladší Toňa se narodila v roce 1931.  

        Do školy chodil jen 6 let. Byl jediným Čechem ve třídě, ostatní byli Poláci nebo Ukrajinci. Ve škole 

se proto učil rusky a ukrajinsky. Pamatuje si, že neměl skoro žádné kamarády, protože jiným dětem 

nerozuměl. Když nebyl ve škole, tak pomáhal rodičům na poli. Vzpomíná si na konflikt se studenty 

gymnázia, se kterými se popral. Uhodili ho zezadu do hlavy a způsobili mu otřes mozku. Bylo mu stále 

špatně, až ho otec musel odvést k lékaři. Ten ho vyléčil spíše šokem, než nějakými léky. 

       Rodina pana Bryksy se zpátky do Československa vrátila po skončení druhé světové války, ale 

vrátila se jen část rodiny. Pan Bryksa jel vlakem. V roce1946 ve svých 17 letech dostal na starost 

statek v Malešovicích na jižní Moravě. Na statek mu úřad přidělil Němku na pomoc s domácími 

pracemi. Teprve až za rok přijel zbytek rodiny a hospodařili společně. Museli také vstoupit do JZD, do 

kterého ale nechtěli.  

       Pan Bryksa v roce 1952 narukoval do armády a sloužil u dělostřelectva jako spojař. Spolu s 

kamarády byl na vojně v pěveckém souboru. Se souborem jezdili po celé České republice, a to jim 

pomáhalo lépe snášet vojnu. 

       Po návratu z vojny se ujal se svým otcem provozováním hospody v Loděnicích u Olbramovic na 

Pohořelicku. V roce 1955 se mohl osamostatnit a začal s vráceným majetkem hospodařit jako 

soukromý zemědělec. Svému otci také pomáhal v hospodě s účetnictvím. Potom statek přenechali 

jiné rodině volyňských Čech a celá rodina se přestěhovala do obce Miroslav, kde opět provozovali 

restauraci. Nakonec vše opustili a na Štědrý den v roce 1960 se přestěhovali do Brna - Černovic. V 

lednu roku 1960 se oženil s Emílií Pichrtovou, se kterou se seznámil v hospodě svého otce. Žili spolu 

ve šťastném manželství dlouhých 54 let. Měli spolu jediného syna Josefa, kterému je nyní 58 let. 

        Pan Bryksa v letošním roce oslavil krásných 90 let, bohužel už bez své manželky. Přejeme mu, 

aby se dožil ve zdraví dalšího životního jubilea.  
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