
Věříme, že se budete dobře 

bavit a že se  Vám  toto číslo 

bude líbit. 

 

              

 

 

Kresba: Dominik Dostal                                                    

Od začátku školního roku 

sice už nějaký pátek utekl, 

ale to nám nebrání jej přece 

jen přivítat prvním číslem 

našeho školního časopisu 

Jungmanky až nyní. A to s 

pořádnou pompou. I  my 

přece nemůžeme přeh-

lédnout, že naše matička 

vlast slaví krásné kulaté na-

rozeniny. Vždyť to na nás 

křičí ze všech stran. Ve škole 

jsme se na to trošku 

připravili již minulý rok a v 

tomto - řekněme speciálním 

čísle - se s Vámi podělíme o 

příběhy, které souvisí jak s 

naší republikou, tak s žáky 

naší školy. Vrátíme se do 

vzpomínek prarodičů, 

dokonce praprarodičů a 

budeme si moci vytvořit 

lepší představu o tom, jak 

naše republika prožívala 

mnohá špatná i dobrá období 

své existence. 

Také veškeré obrázky, které 

v tomto čísle otiskneme, jsou 

práce našich žáků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresba: Martina 

Kostelníková 

 

 

 

Začínáme  

v novém 

školním  roce 
 

Osvobozování naší země                    Nikola Navrátilová 

 

 

 

 

Utrpení, bídu, strach proží-

vali každý den, 

když tanky a vojáci dran-

covali naši zem. 

Všude bylo slyšet výbuchy 

granátů a bomb jen. 

Nastal ten smutný den, 

když krev prolévala naše 

zem. 

Dětský pláč a nářek žen, 

 volali po míru jen. 

 

Nastal květnový den, 

radost v srdci jsme měli jen,  

vojáky jsme vítali, 

šeříkem jsme mávali. 

              Mír a láska všem  

                              

Speciální vydání ke 100. výročí naší republiky   
Jungmanky 

 



První prezident nově vznik-
lé československé republiky 
se před sto lety vyjádřil 

takto :         „Bez sokola 

by nebylo legií, bez le-
gií by nebylo Českosloven-
ska!“ 

Právě můj prapra-
děd, který v Rusku bojoval 
a tím se zasloužil o vznik 
Československé republiky, 
byl jedním z mnoha prezi-
dentem zmíněných legioná-
řů. 

Jmenoval se Franti-
šek Hradil, narodil se 
1.5.1887 v Tlumačově. 
Absolvoval měšťanskou 
školu a poté se vyučil a 
pracoval jako obchodní 
příručí. 

Po vypuknutí 1. sv. 
války narukoval v Brně dne 

15. října 1915 do císařské 
armády k 99. pěšímu pluku, 

který byl později vyslán na 
rusko – rakouskou frontu. Dne 
20. června 1916 v Kolkách 
padl do zajetí a po roce a půl, 
dne 21. února 1918, vstoupil 
do československých legií k      
3. střeleckému pluku Jana Žiž-
ky z Trocnova. 

Československé legie 
je označení používané pro 
jednotky dobrovolnického 
zahraničního    vojenského 
odboje Čechů a Slováků 
za první světové války. Legie 
tvořili čeští a slovenští krajané 
žijící v zahraničí a bývalí vojá-
ci rakousko-uherské armády, 
kteří se po zajetí armáda-
mi Dohody rozhodli dobrovol-
ně vstoupit do řad legií. Tím 
porušili vojenskou přísahu 
českému králi a rakousko-
uherskému císaři a jasně de-
klarovali svůj cíl vybudovat 
samostatný stát Čechů a Slo-

váků.  Zásluhou mého 
prapradědy a dalších Čechů a 
Slováků vznikla v ro-
ce 1918 Československá 
republika. 

O svých zážitcích v 
legiích si sepsal deník, ze 
kterého je patrné, že život na 
ruské frontě byl náročný a 
hlavně nebezpečný. Z deníku 
lze vyčíst, že byl v boji proti 
sovětským vojskům dne      
6. září 1918 raněn. 

Po skončení války 
byl spolu s dalšími legionáři 
evakuován. Z Vladivostoku 
odplul na lodi Mount Ver-
non do San Francisca. 

Celkem bylo z Vla-
divostoku vypraveno 36 
transportů. Odvezeno bylo 
9683 lidí. 

 

Kresba : 
Marie   

Dračková 

 

patrné z demobilizačního 
záznamu, zbaven vojenské 
povinnosti. 

V nově zbudované 
Československé republice se 
22. září 1922 oženil s Anto-
nií Válkovou, měli spolu dva 
syny Lumíra a Vladimíra. 
Podnikal jako živnostník a 
provozoval malý obchod, 
kterému se dříve říkalo kolo-
niál. Bohužel díky celosvěto-
vé hospodářské krizi dvacá-
tých let musel obchod v Zá-
horovicích, pořízený pře-
vážně z věna manželky, uza-
vřít. Poté se rodina přestěho-

vala do Tlumačova. Zaměstnání 
ve svém oboru, ve kterém byl 
vyučen, podle svého vzdělání a 
zájmů již nenašel. Ve Zlíně, kde 
se rodina přestěhovala, pracoval 
nejdříve jako vrátný v internátě 
firmy Baťa. Zemřel 31. května 
1954, necelý měsíc po svých 57. 
narozeninách na následky in-
farktu. Tímto bych chtěl své-
mu prapradědovi poděkovat, že 
pomohl vybojovat naši republi-
ku a také za to, že válku přežil a 
díky tomu tady mohu být i já. 
 
 
 

 

 

První lodí, která 
odvezla první sibiřské legio-
náře z Vladivostoku, byla 
italská „Roma“ 15. ledna 
1919 a poslední byla 
„Heffron“ 2. září 1920.  

První lodě pluly 
do Neapole a Marseille. Dal-
ší propluly Panamským prů-
plavem, jiné do severní 
Ameriky, další do Kanady s 
konečným přístavem Ham-
burk. Celá evakuace trvala 1 
rok a 8 měsíců.Když se vrátil 
po více než pěti letech domů 
do vlasti, tak byl v Kroměříži 
dne 7. ledna 1921, jak je 

ČSR A LEGIE                                 Jakub Hradil 
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Kresba:  

Marek Suchoň 

 

Příběhy našich 

dědečků, 

babiček, ale také 

pradědečků a 

prababiček    

https://cs.wikipedia.org/wiki/Odboj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-uhersk%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dohoda_(prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samostatn%C3%BD_st%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika
http://wiki.eanswers.net/cs/Neapol
http://wiki.eanswers.net/cs/Marseille


Dámy a pánové, 
dovolte, abych se vám před-
stavil. Jmenuji se Princip, 
Gavrilo Princip.  Díky mně 
se 28. červen stal dnem, kte-
rý změnil svět k nepoznání.  

Celý můj život smě-
řoval k jedinému cíli. Vše, 
do čeho jsem se během své-
ho života zapojil, mne nako-
nec zavedlo na cestu, ze kte-
ré nebylo návratu. Má obliba 
v hrdinské poezii i láska k 
rodné zemi způsobila, že 
jsem vstoupil do Mladé Bos-
ny, což byla skupina lidí, 
kteří s dětskou naivitou, ale 
obrovskou vervou bojovali 
za naši svobodu.  

Chtěli jsme pomoci 
srbské armádě při první bal-

kánské válce a vzít si zpět 
část naší zabrané země. Sr-
bové mě však odmítli, byl 
jsem prý příliš slabý a ne-
duživý. Rozhodl jsem se 
tedy své vlasti sloužit jinak. 
Brzy jsem byl zasvěcen do 
tajného plánu na akci, která 
měla být odpovědí na ohavné 
chování Rakouska-Uherska k 
našim bosenským sousedům. 
Arogance toho chlapa d’Este 
neznala konce. Následník 
trůnu se účastnil vojenských 
manévrů proti Bosně a Her-
cegovině a hned poté, aby 
ukázal svrchovanost Rakous-
ka-Uherska, se chtěl troufale 
objevit v Sarajevu.   

Měl jsem tu čest být 
jedním z pěti vyvolených 

členů skupiny pod vedením 
našeho Danila Ilice, kteří měli 
Františka Ferdinanda d’Este 
zabít.                                                           

 

rozhodla změnit svůj program a 
přes jeho protesty si k němu 
přisedla. Poté, co v nemocnici 
navštívili své poddané raněné 
bombou, která byla určena je-
nom jemu, se pár vrátil do auta.   
  Zrovna jsem stál před 
obchodem s delikatesami, když 
tu jsem potkal dobrého přítele 
ze školy. Právě, když byla naše 
konverzace v plném proudu, 
vynořila se z uličky arcivévodo-
va limuzína.  Přiběhl jsem k 
autu, vytáhl pistoli a   dvakrát 
střelil.  

 
 
 

 
 
 
 

Vše poté: první a 
druhá světová válka, hos-
podářská krize v Německu 
a vše poté. Zásluhou jedné 
kulky. 

 

zde měla sedět, dostali míst-
ní četníci. Naše napětí houst-
lo, protože se kolona přiblí-
žila k Mehmedovičovi, vy-
zbrojenému bombou. Ten si 
to ale v poslední chvíli roz-
myslel a odešel.   

To samé vzápětí 
udělal i náš přítel Čubrilovič, 
který měl se svou bombou a 
pistolí fungovat jako náhrad-
ní možnost. Ani náš třetí 
kamarád s bombou následní-
ka trůnu nezabil. Tentokrát 
to ale nebylo zapříčiněno 

jeho strachem, nýbrž tím, že 
se bomba od vozidla odrazila 
a vybuchla pod dalším au-
tem.  
  Kolona zastavila 
před budovou radnice. Vydě-
šený František Ferdinand 
vystoupil ze svého vozu. Po 
chvíli se ovšem uklidnil a 
pronesl k lidu oslavnou řeč. 
Po projevu podnikli členové 
jeho doprovodu, potřebné 
kroky, aby dalším pokusům 
o atentát   zamezili. 
Františkova choť Žofie se   

Naše nadšení rostlo 
s každým novým dnem a 
získanou informací. Byly 
dopraveny zbraně a započal 
náš výcvik. A pak nastal 
předvečer útoku. Vše bylo 
přesně naplánované. Nic se 
nemělo zvrtnout…  
  Již poté co Franti-
šek Ferdinand nastoupil do 
vozu na sarajevském nádraží, 
byla patrná špatná organiza-
ce jeho družiny. Do prvního 
z kolony vozů se totiž místo 
jeho osobní ochranky, která 

Jak jsem změnil dějiny                                      Tadeáš Sláma 
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Kresba:  

Radim Šmíd 

 

3. místo ve druhé 

kategorii 

celostátního kola 

literární soutěže 

Stalo se ve 20. 

století 

Kresba: Ondřej Korhoň 



S vítězstvím pracujícího lidu 

bylo však 40 let poklidu. 

 

Až studenti a Václav Havel 

byli těmi, kdo směr našel. 

 

Manifestovali hrdě na Národní 

třídě. 

 

Vše to prošlo celkem v klidu, 

bez boje a útrap lidu. 

 

Pravda, láska zvítězila 

byť Slováky oddělila. 

 

Co platí však natrvalo, 

bratrství nám vždy zůstalo. 

 

 

Ekonomika nám opět šlape, 

vše další ať slušně klape.. 

 

Slavíme teď už sto let, 

kéž je pěkný další  svět. 

 

 

potkal slečnu Libuši, tvoji 

prababičku. Hned jsme si 

padli do oka, ona se líbila 

mně a já zase jí. Začali jsme 

spolu chodit a 5. listopadu 

1951 jsem si ji vzal za ženu. 

V době mého vojákování 

v Hranicích na Moravě se 

nám 22. ledna 1953 narodil 

syn Luděk, tvůj děda. Na 

jaře roku 1958 jsem byl pře-

velen do Prostějova 

k výsadkářům. Byl jsem tam 

9 let a byla to moje nejlepší 

služba. Měl jsem více než 

100 seskoků. Lituji, že už je 

mi tolik let, protože bych si 

ještě jednou rád skočil padá-

kem, ale to se mi bohužel už 

nesplní. V Prostějově se nám 

20. července 1961 narodila 

dcera Jana. Mojí poslední 

vojenskou cestou byla po-

sádka v Mělníku. Tam jsem 

byl jen od roku 1967 do pod-

zimu roku 1968. Byl jsem 

vojákem rád, ale po obsazení 

naší republiky 21. srpna 

1968 sovětskou armádou 

jsem se s tím nemohl smířit, 

a proto jsem raději zvolil 

dobrovolný odchod do civi-

lu. Odcházel jsem v hodnosti 

nadporučíka. Po mém odcho-

du z armády jsme se vrátili 

zpátky do našeho rodného 

města – do Olomouce.  

     Našel jsem si práci 

v podniku Řempo, který se 

zabýval dodávkami různých 

materiálů do dalších podni-

ků, prostě pracoval jsem jako 

skladník. Tam jsem pracoval 

až do svého odchodu do dů-

chodu v roce 1986. Pak jsem 

se začal více věnovat svým 

vnoučatům a koníčkům. Rád 

luštím křížovky, přečtu si 

dobrou knížku a dokud mi to 

zdraví dovolilo, tak jsem rád 

zahrádkařil. Jsem rád, že mi 

osud dovolil v roce 2011 

oslavit s tvojí prababičkou 

60 let společného života a že 

jste při tom byli vy, všichni 

naši nejbližší – náš syn 

s dcerou a jejich rodiny. Cel-

kem máme 5 vnoučat a 2 

pravnoučata – tebe a tvého 

bratrance Marka. Moje velké 

přání je: Kéž by nám zdraví 

dovolilo a mohli jsme s tvojí 

prababičkou ještě za 3 roky 

oslavit 70 let společného 

života. To bych byl moc rád. 

     

Život mého 
pradědy                               
Lenka Pravdová 

     Milá pravnučko, když jsi 

přišla s tím, že máte napsat slo-

hovou práci na téma 100 let 

výročí založení Československé 

republiky, nevěděl jsem, jak 

bych ti mohl pomoct. Pak jsi mi 

ale řekla, abych ti vyprávěl o 

svém životě, jelikož mi tento 

rok bude 90 let, a tak jsem jen o 

něco málo mladší než naše re-

publika.  

    Jmenuji se Jaromír Pravda a 

narodil jsem se 9. září 1928 

v Olomouci, v části Holice. Můj 

tatínek byl krejčí a maminka 

byla s námi dětmi doma. Měla 

práce určitě dost a dost, protože 

jsem měl 9 sourozenců – 6 ses-

ter a 3 bratry. Do školy jsem 

chodil u nás v Holici a pak jsem 

se tak jako tatínek vyučil krej-

čím. V roce 1946, když mi bylo 

18 let, šel jsem na vojnu. Proto-

že se mi na vojně zalíbilo a 

chtěl jsem chránit naši republi-

ku, tak jsem po odsloužení po-

vinné vojenské služby na vojně 

zůstal. Nejprve jsem se dostal 

k posádce v Hranicích na Mora-

vě, kde jsem studoval na Vojen-

ské akademii. Největší zážitek 

z té doby mám na návštěvu teh-

dejšího ministra zahraničí Jana 

Masaryka na začátku roku 

1948.  

     Na podzim 1949 jsem na 

tancovačce ve Velkém Týnci 

Kresba: Vojtěch Milo                                                                       Jan Švancer  
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    Milá 

Leničko, jsem 

rád, že sis 

nechala 

vyprávět něco 

z mého 

dlouhého života 

a snad to pro 

tebe bylo i 

trochu 

zajímavé. 

 



byl jste velice vzdělaný 

člověk. O tomto by se 

se mnou nikdo nikdy 

nepřel, ani o tom, že jste 

tehdejšímu Českoslo-

vensku v jeho začátcích 

pomohl. Jako první čes-

koslovenský prezident 

nemohlo být lepší volby 

než Vás. Tímto jste se 

navždy zapsal do čes-

kých i slovenských dě-

jin. Zmínku ve Vašem 

životě si určitě zaslouží 

i Vaše žena, Charlotte. 

Není pochyby o tom, že 

jste ji velice miloval a 

respektoval, vzhledem 

k tomu, že jste si do 

jména přidal její příjme-

ní. Prezident osvobodi-

tel a První dáma Česko-

slovenska - těmito pře-

zdívkami se jen tak ně-

kdo chlubit nemůže. 

Ale jako v každém ži-

votě, i ve Vašem, se sta-

lo něco nečekaného a 

zlého. Vy jste zažil prv-

ní světovou válku, pe-

klo, co zničilo životy i 

spoustě dalších lidí. Ta-

to válka Vám život urči-

tě ovlivnila, ale během 

ní jste nezemřel, za což 

mohli být tehdejší oby-

vatelé budoucího Čes-

koslovenska rádi. Ale 

nikdo není nesmrtelný a 

tudíž každému nastane 

čas, kdy se bude musí 

rozloučit se svou rodi-

nou, přáteli a rodinou, 

přáteli a světem.  

 

Kresba: Patrik Dvořák 

lepších časů. Všichni 

Češi i Slováci Vám bu-

dou navždy vděčni. 

 

  

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

S respektem 

Aneta Ondrejková 

 

Váš den nastal 14. září 

roku 1937 v úctyhod-

ném věku 87 let.  

Vážný zápal plic zmizel 

i s Vámi, velkým sym-

bolem morální velikosti 

a velké autority. Češi 

zažili dobré i zlé časy. 

Za Vašeho prezidento-

vání to byl jeden z těch 

Vážený Tomáši Garrigue Masaryku, 
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Tatínek mé prababičky 

prožil své mládí na vojné v 

době první světové války, 

která vypukla v roce 1914. 

Jako mladík musel narukovat 

a během té doby ho cesty 

zavedly do Ruska, kde byl až 

do konce války. V zajetí se 

dostal až do části nynějšího 

Rumunska. 

Zažil různé nemoci a hlad. 

Po válce se nevracel domů a 

rodiče si mysleli, že snad již 

ani nežije. Oplakávali ho, ale 

on se přece vrátil. Domů 

přišel v roce 1919. 

Pobytu doma si však moc 

neužil. Po válce museli čeští 

vojáci nastoupit na hranice 

Slovenska a bránit Slováky 

před Maďary. 

Zpět domů se vrátil  až v 

roce 1922. Oženil se, avšak v 

roce 1940 ve věku pouhých 

45 let zemřel. 

Zůstala po něm vdova se 

šesti dětmi a hospodářství. 

Jedním z těchto dětí je i moje 

prababička, která oslaví 91 

let. 

Po smrti mého prapra-

dědečka čekaly na jeho 

blízké nelehké osudy.  

Všichni členové rodiny mu-

seli tvrdě pracovat, aby se 

vůbec uživili. Doba nebyla 

lehká, psal se rok 1940 a v 

Evropě zuřila druhá světová 

válka. 

Paradoxně babička vždy 

vypráví, že se více báli Rusů 

osvoboditelů než Němců. 

Jsem ráda, že jsem v té době 

nežila. 

 

         Kresba: Barbora Smrčková 

kamufláži půjde podívat do 

města. Všichni ho odrazova-

li, ale on neposlechl. Když 

všichni spali, vydal se v 

přestrojení do nebezpečí. 

Když to ostatní zjistili, bylo 

už pozdě. Franta se nevrátil. 

11. dubna 1944 

Přesunuli se dál od 

československých hranic, na 

jih, k malému městečku 

jménem Dustich, kde měl 

mít Hitler jednání. 

Ještě před zahájením jednání 

se měl Kuba Špejle dostat do 

budovy a  umístit v ní kufřík 

s výbušninou C4 na dané 

místo.  

Celá akce se však zvrtla, 

všichni byli pochytáni a 

odvedeni do koncentračního  

tábora.  

Jen můj praděda přežil. 

Atentát na Adolfa Hiltera                                    Jan Dostál 

5. dubna 1944 

Společníci se po několika 

měsících plánování pomalu, 

ale jistě dostali do Německa. 

Ukrývali se všude, kde se jen 

dalo, ale potom našli 

opuštěný bunkr kousek od 

Berlína. Byly v něm veškeré 

zásoby - jídlo, munice, 

zbraně. 

Jeden z kamarádů Franta 

Židlička řekl, že se v 

Jeden nelehký osud                                    Eliška Erlecová 
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Psal se rok 

1943, když se 

můj praděda 

ocitl ve druhé 

světové válce 

jako voják. 

Společně s 

několika 

kamarády se 

rozhodli, že se 

pokusí dostat k 

Adolfu 

Hitlerovi a 

zneškodní ho. 

Plánovali to 

několik měsíců. 



28.8. 1939 

Tento den je pro mne    

významný, protože jsem šel 

poprvé na vojnu. Když mě 

přivezli na místo, dostali 

jsme oběd a vybrali si pokoj, 

ve kterém budeme bydlet až 

do konce celého dlouhého 

výcviku. 

29.8. 1939 

Začali jsme brzy ráno roz-

cvičkou a poté jsme šli 

snídat. Dostali jsme chleba s 

máslem a vodu. Až do oběda 

jsme měli výcvik, museli 

jsme neskutečně dřít - sedy– 

lehy, kliky, dřepy atd.          

K obědu byla odporná kaše, 

chutnala a vypadala jako 

sliz, k pití jen voda. Po 

obědě jsme se učili skákat 

z padáku. Na výšky a 

padání jsem byl zvyklý už 

z dětství (sám nevím proč). 

Po chudé večeři   násle-

dovala  ve 21 hodin večer-

ka. 

30.8. 1939 

Ráno po snídani nám 

sdělili, že jistý muž se 

chystá rozpoutat válku, a 

proto nás dnes učili střílet 

ze zbraně. Byla ohromně 

těžká,    skoro    jsem        

ji  neuzvedl.Vznikla oblast 

zvaná Sudety. 

1.9. 1939 

Tento den se stal tragickým. 

Rozpoutala se válka mezi Pol-

skem a Československem. První 

útoky postihly severní část re-

publiky. Já byl naštěstí ve 

vnitrozemí. 

2.9. 1939 

Němci se dostali až do vnitro-

zemí. Musel jsem bojovat. 

Naštěstí jsme vyhráli. 

3.9. 1939 

Opět na nás zaútočili. Už se to 

neobešlo bez zranění a obětí - 

5000 mrtvých. 

 

 

 

 

4.9. 1939 

Rozpoutala se snad 

nekonečná válka. Myslel 

jsem, že nikdy neskončí.  

Tolik mrtvých!!! 

5.9. 1939 

Právě teď tu dochází k další 

střelbě, jsme pod tlakem a  ... 

Deník Vojáka Martina                                   David Flášar 

7 Jungmanky 

 

 

 

Kresba: Aleš Závodný 



 

 

 

Kresba: Gabriela Oherová 

 

Najdete nás na 

WWW.ZSJL.CZ 

8 

Můj pradědeček                                         Lukáš Spáčil 

Ing. Josef Nepustil se narodil 27. 5. 1900. Měl tři sourozence Annu, Bohumila a 

Růženu. Jeho otec Ignác pracoval jako vrchní soudní rada v Olomouci, maminka Zdenka 

byla ženou v domácnosti. Maminka mu zemřela, když měl 11 let, tatínek, když měl praděde-

ček 15 let. 

Sirotků se ujali příbuzní. Všichni vystudovali gymnázia a vysoké školy. Pradědeček 

musel po gymnáziu v Uherském Hradišti v roce 1914 narukovat do rakousko – uherské ar-

mády. Byl odveden na Pijavu na italské frontě. 

Po 1. světové válce studoval v Brně geodézii a v Praze fakultu právní, kterou nedo-

končil. 

Když jezdil na prázdniny k tetě do Chořelic, seznámil se s Liduškou Vaňkovou. Tu 

si vzal za manželku v roce 1923 v kostele sv. Mořice v Olomouci. 

V roce 1933 byl jmenován agrárním komisařem v Olomouci, mapoval Šternbersko. 

Na jaře 1950 byl ve svém úřadě zatčen a obviněn za údajnou protistátní činnost. 

Zabavili mu veškeré vybavení kanceláře a auto. Byl krutě vyslýchán a přinucen ke smyšle-

ným přiznáním.  

25. 8. 1951 byl vynesen rozsudek: pro trestný čin velezrady a vyzvědačství podle 

§1 odstavce 2, §5 odst. 1,2c zákona č. 231/48 sb. odsouzen na 15 let vězení nepodmíněně a 

ke ztrátě občanských práv. 

Postupně byl uvězněn v jeho milovaném Uherském Hradišti, v Opavě a na konec 

v Praze Ruzyni. Prababička ho mohla navštěvovat jen málo – jednou za rok, později jednou 

za čtvrt roku. Balíky s potravinami mohl dostat jen při návštěvách a malé. 

Ve vězení vždy tvrdě pracoval. Ačkoli nebyl strojař, zasloužil se o vznik vynálezů, 
zlepšováků za 220 milionů korun. Patentů se však musel vzdát.    


