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Libor Mihola se narodil 20.7.1932 v Brně. Jeho otec, František Mihola, byl učitel a za 

první světové války bojoval jako legionář v Rusku. Maminka Vilma byla také učitelka. 

S rodiči a starším bratrem Milanem žili   v Drnovicích kousek od Brna. 

 

Když vypukla  druhá světová válka, hrozilo, že si gestapo přijde pro jeho tatínka - 

legionáře. Na konci války doma ukrývali ruské partyzány. Poté, co skončila válka a 

nastoupili k moci komunisté, měla celá rodina problémy kvůli legionářské minulosti 

jeho tatínka .Tatínek byl vyhozen z prestižního místa ředitele pokusné školy, bratr ze 

studia medicíny a Libora nechtěli pustit k maturitě. Nakonec byl pro výborný prospěch 

přijat na obor lékařství na univerzitě v Brně. Libor promoval s vyznamenáním a mohl 

si vybrat specializaci. Vybral si rentgen a na umístěnku byl poslán do Tábora. 

 

Po nějaké době dostal nemoc z rentgenového záření. Proto změnil svoji specializaci a 

stal se závodním lékařem v MEOPTA Přerov. V roce 1958 se v Gottwaldově (Zlíně) 

oženil s Dagmar Janíčkovou. Na podzim roku 1966 odjel s manželkou, která byla zubní 

lékařkou, do Alžírska v rámci programu zdravotnické pomoci rozvojovým zemím. 

Nejdříve pracovali ve městě Saida a potom ve městě Ain Oussera. 

 

V Alžírsku se dozvěděl o sovětské invazi do Československa v srpnu 1968. S 

manželkou se rychle rozhodli pro emigraci do Švédska. Na podzim roku 1968 přijeli do 

Švédska, kde je jako lékaře přijali s otevřenou náručí. Absolvovali jazykový kurz a 

odborný kurz pro lékaře v Uppsale. Potom dostali nabídku pracovního místa v 

Őstersundu a rychle získali švédské občanství. V roce 1972 se jim narodila dcera 

Sandra. Na konci 70.let se přestěhovali na jih Švédska do Kristianstadu. 



 

Za emigraci z Československa byli manželé Miholovi odsouzeni k dvouletému vězení. 

Trest ale nikdy nenastoupili a po Sametové revoluci byl trest zrušen. 

 

Po celou dobu exilu se nemohli vrátit do vlasti. První cesta do Československa byla až 

v roce 1990. Manželka Dagmar ale onemocněla rakovinou a během několika měsíců 

zemřela. 

V roce 1994 se Libor Mihola vrátil s dcerou Sandrou natrvalo do ČR a nastoupil do 

penze. Jeho dcera Sandra začala studovat germanistiku a politologii na Univerzitě 

Karlově. Dnes pracuje Sandra Miholová jako konzulka v Bruselu a její otec Libor tu 

žije s ní. 


