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Narodil se 30.1.1938 v Ústí nad Labem v rodině železničáře. Rodina se kvůli 

práci otce stěhovala. 

Po zábrání pohraničí nacisty jeho otec Josef pracoval v lokomotivním depu 

v Táboře, kde se zapojil do ilegální činnosti a v roce 1942 byl zatčen a uvězněn. 

V roce 1943 byl v Drážďanech popraven. Poté se s matkou odstěhoval do 

Velkých Petrovic. 

Po ukončení Pedagogické školy v Hradci Králové nastoupil v roce 1957 na 

Základní školu v Polici nad Metují. V tomto roce rovněž vstoupil do KSČ. Po 

vojenské službě začal dálkově studovat na Pedagogickém institutu v Hradci 

Králové a zde absolvoval v roce 1966 aprobací matematika-fyzika-pracovní 

vyučování.  

V té době intenzivně pracoval v mimoškolní činnosti a byl řadu let 

organizátorem a vedoucím školních táborů. Pro nesouhlas s vojenskou 

intervencí a další politickou činnost byl v roce 1970 vyloučen z KSČ a na deset 

let přeložen na základní školu v Meziměstí, kde pracoval také jako trenér a 

organizátor lehké atletiky a košíkové. 

V roce 1964 se oženil s Naděždou Goshko, občankou tehdejšího SSSR, která 

pocházela z Černigova na Ukrajině. Narodily se jim 3 děti – Jiří, Olga a Naděžda. 

Od roku 1980 opět pracoval na ZŠ Police nad Metují, 6 let organizoval a vedl 

lyžařské výcvikové zájezdy žáků 7. tříd. Od roku 1990 byl zástupcem ředitele 

školy.  

V roce 1993 se stal ředitelem ZŠ Police nad Metují, v roce 2000 odešel do 

důchodu. 

Jeho oblíbený předmět byla matematika. Vyučoval ve třídách s rozšířeným 

vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. 

V současné době (rok 2019) má 7 vnoučat a 1 pravnouče. Jeho děti pracují 

v pomáhajících profesích (pedagogové a sociální pracovnice). Rád tráví čas 

s rodinou, procvičuje s vnoučaty matematiku. Rád cestuje, chodí na procházky, 

jezdí na kole, setkává se s přáteli, luští křížovky a sudoku, hraje karty, čte knihy. 

Zajímá se o společenské dění a politiku. 

 


