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V Brodskom pri behoch rieky Moravy
Už od útleho detstva nás rodičia viedli
k praktickému náboženskému životu, ku
ktorému patrila aj pravidelná návšteva
kostola. Predovšetkým naša mamka Anna
nás brávala do kostola aj v pracovných
dňoch. Často sme sa tiež chodili modliť
deviatnik ku sv. Jozefovi v dome u rodiny Trubirohovej, alebo v pôstnom období sme chodili do kostola na krížovú
cestu, v máji to bolo májové pobožnosti
a v októbri spoločná modlitba sv. ruženca.
Neskôr sme aj s bratom Stanislavom chodili aj na rorátne sväté omše, ktoré sa začínali už o 6.00 hodine ráno. V tom čase
v kostole ešte nebolo žiadne kúrenie a tak
sme miništrovali nielen v bundách, ale tiež
s čapicou na hlave a v rukaviciach. Neraz
sa stalo, že ešte aj voda v ampulkách bývala zamrznutá.
Čo si pamätám, tak už od malička som
bol veľmi tichý, bojazlivý a hanblivý chlapec. Vždy som sa snažil skôr strčiť sa
niekde do kúta, aby ma nebolo príliš vidieť. V škole som mával strach z toho, že
ma učiteľka vyvolá. Nebol som vodcovský typ a vystupovanie na verejnosti mi
robilo dosť veľký problém.
Všetko sa to postupne začalo meniť,
keď som začal miništrovať. Bolo to hneď
po tom, ako som prijal sviatosť prvého
svätého prijímania z rúk vdp. dekana Otta
Holúska. Aj keď už bolo po Druhom vatikánskom koncile, svätá omša sa v tom čase
v Brodskom ešte stále slávila v Trident-

skom obrade. Teda kňaz slúžil sv. omšu
priamo na hlavnom oltári. Čelom bol otočený smerom k bohostánku a chrbtom
k veriacim. Po II. vatikánskpm koncile bolo
slávenie sv. omše v Tridentskom obrade
zrušené. Reformácia rímskokatolíckej liturgie umožnil pri bohoslužbách používať
národný, ľudový jazyk. Odvtedy sa slúži
sv. omša v podobe, ako ju poznáme v súčasnosti. Až pápež Benedikt XVI. dovolil
slávenie svätej omše v starom ríte ako „mimoriadnej“ forme moderného obradu rítu,
keď 7. júla 2007. vydal Motu proprio Summorum Pontificum.
Po smrti vdp. dekana O. Holúska v roku 1973 chodieval do Brodského slúžiť
sv. omše najmä Mons. Anton Kebis z Kútov, alebo vtedajší vdp. farár (meno si nepamätám) z Kopčian. Bolo to tak až do
roku 1974 keď sa stal správcom našej farnosti kapucínsky kňaz P. Matúš Karol
Vanček, OFM cap. Ten musel po niekoľkých rokoch najmä po nezhodách kvôli
vyučovaniu náboženstva v škole s vtedajšou riaditeľkou ZDŠ v Brodskom, pani
Eliškou Pavúčkovou – Vrtalovou, odísť
do Senice. V tom čase sa náboženstvo na
školách vyučovalo v popoludňajších hodinách so začiatkom o 16.30 alebo až
o 17.00 hodine. Teda, v zimnom období
vyučovanie začínalo už po zotmení. Ťažkosti bývali často aj v tom, že po príchode
do budovy školy, boli už triedy poupratované a zamknuté. Nájsť niekoho, kto
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by nám otvoril triedu, bol niekedy veľký
problém. Neraz sa nám stalo, že sme nemohli zohnať kľúče a do triedy sme sa
dostali až po dvadsiatich minútach a tak
sa na hodine nedalo takmer vôbec nič
prebrať. Nakoľko som bol, už v tom čase
miništrant, tak ma páter Matúš neraz posielal zohnať niekoho v budove školy, kto
by nám otvoril triedu. Alebo som sa pokúšal nájsť upratovačku, alebo som išiel
do riaditeľne, prípadne zborovne. Stalo sa
i to, že som musel ísť pre kľúče do učiteľského bytu súdružky Pavúčkovej ktorý
bol vedľa školskej jedálne. To sa opakovalo pravidelne a tak sme boli neraz svedkami sporu medzi súdružkou E. Pavúčkovou a pátrom Matúšom.
Podobná hádka sa opakovala aj medzi
súdruhom učiteľom Štefanom Emrichom,
ktorý chodieval na pátrovi Matúšovi na
hospitáciu. Tieto ponižujúce hospitácie,
na ktorých si učitelia zapisovali všetko
to, čo kňaz deťom na hodine náboženstva hovoril, bývali pomerne časté. Páter
Matúš s takýmito komunistickými metódami a šikanovaním zo strany vedenia
školy na hodinách náboženstva nesúhlasil a tak musel nakoniec, kvôli týmto zámerne vyvolávaným sporom nedobropvoľne z Brodského odísť do Senice. Ďalším
dôvodom jeho preloženia boli aj časté návštevy mladých vysokoškolských študentov na fare v Brodskom a ich miništrovanie v miestnom kostole. K týmto
študentom patril, napríklad, dnes páter,
Dezider Alberty, OFM cap.
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Po pátrovi Matúšovi sa stal v roku 1975
správcom farnosti Brodské, ďalší kapucínsky kňaz, P. Benedikt František Wild.
Aj on, počas svojho pôsobenia v Brodskom musel čeliť rovnakým problémom
pri vyučovaní náboženstva ako jeho predchodca. Neodomknutá trieda a dehonestujúce hospitácie učiteľov na hodine náboženstva pokračovali. Páter Benedikt tiež
nebol ušetrený od takýchto šikán a chodil
do školy s obavami, čo ho tam zase bude
čakať a kto mu zasa príde na hospitáciu.
Vyvrcholilo to nakoniec tým, že súdružka
riaditeľka Pavúčková poslala aj na pátra
Benedikta Wilda sťažnosť na okres.
V pamäti mi navždy zostane spomienka na to, ako som aj s mamkou išiel
raz popoludní odniesť súdružke riaditeľke Pavúčkovej prihlášky na školské vyučovanie náboženstva. Riaditeľka v tom
čase, začala presviedčať rodičov, že na
tejto základnej škole súdruha Marka Čulena1 sa už vyučovať náboženstvo nebude
a odmietala prihlášky od rodičov prijímať. Vtedy sa moja mamka nebojácne
a razantne postavila pred súdružku riaditeľku a podala jej štyri prihlášky svojich
detí s tým, že jej deti na vyučovanie náboženstva na škole budú chodiť. Je to
právo občana a garantuje ho ústava a zákony. „Keď moje prihlášky odmietne prijať, tak sa obrátim priamo na kanceláriu
prezidenta ČSSR“, povedala mama súdružke riaditeľke.
Až po tomto tvrdom boji a naliehaní
mojej mamky, aj keď neochotne, riaditeľka

Marek Čulen (* 8. marec 1887 Brodské – † 1957) partizán, poslanec povstaleckej SNR. Keď odmietol
Gottwaldovu boľševizáciu KSČ, zo strany ho vylúčili, no po úspešnej sebakritike mu členstvo vrátili.
V rokoch 1951 – 1954 bol povereníkom poľnohospodárstva.

V Brodskom p ri b ehoc h rieky Morav y
prihlášky nakoniec predsa len prijala.
Vďaka tomuto postoju mojej mamky som
pochopil, že za svoju vieru je potrebné aj
veľmi tvrdo bojovať.
Novou metódou boli aj odpútavacie
akcie v podobe filmového predstavenia,
organizované školou práve v tom čase,
kedy prebiehalo vyučovania náboženstva, ale aj povinné nedeľné naháňanie
narušiteľov hraníc po obci.
Vedenie ZDŠ Marka Čulena totiž začalo v niektoré nedeľné doobedia organizovať pre žiakov školy „zaujímavý program“ s príslušníkmi pohraničnej stráže
z Moravského Svätého Jána. Ten program
spočíval v tom, že niekde v obci v nedeľu
v doobedňajších hodinách boli vysadení
príslušníci pohraničnej stráže v civile
a úlohou žiakov bolo týchto tzv. narušiteľov v obci vypátrať a dolapiť. Na to, že
narušitelia sú v obci, žiakov upozornil
obecný rozhlas vopred dohodnutou piesňou. Tieto odpútavacie akcie organizované školou mali prívlastok povinné
a bolo jasné, že ich cieľom je zabezpečiť,
aby čím menej detí išlo v nedeľu do kostola na sv. omšu, ale aj viesť deti k udavačstvu. Už v škole nás učili, aby sme
každú neznámu osobu v obci, ako potenciálneho narušiteľa hraníc a nepriateľa
komunistického zriadenia, nahlásili na
MNV (Miestnom národnom výbore). Tieto
akcie vyvrcholili streľbou zo samopalov
na školskom dvore a v ukážke zadržania
páchateľa psovodom, ktoré sme, ako bezprostrední susedia školského dvora, nemohli prehliadnuť.
Napriek týmto skutočnostiam súdružka riaditeľka Pavúčková v denníku
KSS Pravda zo dňa 12. 2. 1990 v článku
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Nežnosť čara zbavená hovorí o tom, že s pátrom Benediktom Wildom „veľmi dobre
vychádzala“. Dobre si pamätám, že keď
si páter Benedikt prečítal tento článok, tak
mi povedal: „Dobre vieš, že tieto roky boli
rokmi ponižovania, kedy som s úzkosťou
chodil do školy“.
Páter Benedik mal silnú cukrovku
a býval pomerne často chorý. S tohto dôvodu som po odchode jeho tety Estery,
ktorá sa o neho starala, začal v noci spávať u neho na fare. Bolo to preto, aby tam
nebol sám a mal pri sebe niekoho, kto by
mu v prípade potreby pomohol. Páter
Benedikt bol u ľudí v Brodsom veľmi obľúbený a preto ho aj komunistickí predstavitelia obce mali v patričnej úcte. Bolo
dojímavé sledovať, ako doslova ovešaný
deťmi ide po obci na vyučovanie náboženstva do školy, ale aj späť. Mali ho radi
aj ľudia, čo do kostola vôbec nechodili.
Bolo to zjavné najmä v období, keď sa
opravoval kostol. Neraz bolo treba narýchlo zohnať ľudí na brigádu a vtedy
stačilo prísť do krčmy a povedať, že pán
farár prosí o pomoc, a o chvíľu bolo na
fare chlapov viac ako dosť. Veľkou oporou pre pátra Benedikta bol v tom čase
najmä pán kostolník Ignác Krídl a kostolný otec Ľudovít Čulen (Lajoš) s manželkou Máriou. Bol to brat Konštantína
Čulena2, poslanca Slovenskeho snemu.
K „Lajošovcom“ chodil páter Benedikt na
obed. K priaznivcom pána farára patrili
tiež miništranti Anton a Stanislav Čulenovci, Peter Knap, Jozef Trubiroha, Paľo
Macejka, ale aj pán Leopold Jakubec
(Horák) a vedúci stavby Jozef Trubiroha
(Zúbek). V neposlednom rade to boli aj
zbožné ženy, ktoré sa vždy vedeli posta-
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rať o kvetinovú výzdobu, poriadok v kostole i na fare.
Miništrovanie a prostredie okolo kostola a na fare formovalo môj život. Odrážalo sa to aj na mojom správaní v škole.
S bratom Stanom sme si raz na hodoch
kúpili plastové asi desať centimetrové pochrómované krížiky na retiazke, ktoré
sme radi nosili zavesené na krku. Ja som
si ten krížik brával aj do školy a tak som
sa už ako žiak prvého stupňa dostal do
problémov s vedením školy. Niekoľko
krát ma na chodbe zastavili učitelia a požiadali ma, aby som dal krížik z krku
dole. Bol som ešte malý chlapec a vôbec
som nechápal, prečo mám krížik aj s retiazkou dať v škole z krku dolu, keď mi
moji rodičia dovolili, aby som ho nosil.
Nuž som to teda odmietol s odôvodnením, že mi to mamka dovolila. Kvôli
tomuto krížiku som sa dostal do nepríjemného sporu so súdruhom učiteľom
2

Štefanom Emrichom. No napriek tomu,
že na mňa pred celou triedou kričal, tak
som krížik neschoval. Obviňoval ma
z toho, že som provokatér a klérofašista.
Po vzore súdruha učiteľa sa mi samozrejme začali posmievať a nadávať mi do
klérofašistov aj niektorí spolužiaci. Vôbec som nechápal, čo sa deje a nijako som
ani nerozumel významu slova klérofašista. Začal som sa teda o význam tohto
slova zaujímať a čoskoro som zistil, že
takýmto hanlivým výrazom komunisti
začali označovať nielen predstaviteľov prvej Slovenskej republiky a jej prvého prezidenta, katolíckeho kňaza Dr. Jozefa
Tisu, ale i každého, kto toto obdobie našich dejín nejakým spôsobom hodnotil
kladne, a samozrejme, aj všetkých praktizujúcich veriacich.
Hoci som dovtedy o osobe prezidenta
J. Tisu nikdy nič nepočul a zrejme ani väčšina mojich spolužiakov, toto komunis-

Konštantín Čulen (* 28. február 1904, Brodské – † 7. apríl 1964, New York, USA) slovenský publicista,
historik, pracoval v Ústrednej katolíckej kancelárii. V decembri 1938 bol zvolený za poslanca do Slovenského snemu a bol menovaný za kultúrneho atašé pri Česko-Slovenskom vyslanectve vo Washingtone. V tejto funkcii pôsobil len tri mesiace – do zániku Prvej Č- SR. V marci 1939 opustil budovu
vyslanectva a stala sa redaktorka novín periodika Slovenská obrana v Passaic (PA). Bol členom výboru Matice slovenskej. V decembri 1939 sa vrátil na Slovensko a bol menovaný za šéfa tlačového úradu
pri predsedníctve vlády Slovenskej republiky. Zároveň vykonával svoj poslanecký mandát. V marci
1940 bol prezidentom J. Tisom poverený vedením Úradu propagandy. Po Salzburskom diktáte bol odvolaný a mal zakázené publikovať. Písal však naďalej pod pseudonymom K. Záhorský. V marci 1945
odišiel do emigrácie cez rakúsky Kremsmünster, ho zastihol koniec vojny. Tu ho zatkli Američania,
no na rozdiel od iných predstaviteľov Slovenskej republiky vrátane prezidenta Dr. Jozefa Tisu, Čulen nebol vydaný orgánom povojnového Česko-Slovenska a v septembri 1946 sa mu podarilo dostať
sa do Ríma Tu mu pomáhal najmä Karol Sidor, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej
stolici. Čulen Sidorovi zas pomáhal pri založení Slovenskej národnej rady v zahraničí, ktorá združovala slovenských emigrantov v rôznych krajinách a snažila sa diplomatickou cestou o obnovenie nezávislej Slovenskej republiky. V lete roku 1949 sa presídlil do Kanady. Usadil sa v Montreali, neskôr
žil vo Winnipegu a od roku 1956 v Clevelande v USA. Bol predsedom Slovenskej ligy v Amerike. Zomrel v New Yorku 7. apríla 1964. V roku 2003 boli jeho telesné pozostatky prenesené na Slovensko a pochované na Národnom cintoríne v Martine.

V Brodskom p ri b ehoc h rieky Morav y
tami vykonštruované označenie, ma verne
sprevádzalo aj naďalej. Paradoxne ma tým
komunisti doviedli k presvedčeniu, že
Tiso zrejme nebol žiadny fašista, lebo ja,
ani nikto z našej rodiny fašistom nebol
a ani sa k ním nehlásil. Nikdy som nikomu úmyselne neublížil, dokonca ani žiadnemu zvieraťu a zrazu mi niekto povie, že
som klérofašista. Z filmov z obdobia druhej svetovej vojny, o ktoré v tom čase
v Československej televízii nebola núdza,
som vedel, že fašisti a nacisti v koncentračných táboroch povraždili mnoho veriacich, kňazov i Židov a tak mi to nedávalo žiadnu logiku. Nikdy v živote som
nezabil ani zajaca hoci sme ich doma roky
chovali na mäso a napriek tomu ma zaradili do tejto kategórie – k fašistom.
Po rozhovore so starou mamou Annou v Kútoch sa mi podarilo na povale
a v komore nájsť kopu starých učebníc
z obdobia Slovenského štátu a tak som
ich začal čítať. Niektoré z týchto učebníc
ma zaujali a tak som si ich pozorne preštudoval. Našiel som v tejto literatúre veľa
poučných a zaujímavých článkov, najmä
v čítanke a dejepise. Prekvapilo ma, že sa
v nich na rozdiel od našich komunistických kníh hovorí a píše kladne aj o Bohu.
Písalo sa v nich o Andrejovi Hlinkovi
a iných významných osobnostiach našich
dejín. Niektoré učebnice mali hneď na
začiatku Slovenský znak, ktorý som pred
tým nikdy nevidel a samozrejme aj fotografiu prezidenta prvej Slovenskej republiky Dr. J. Tisu. Tieto učebnice som nosil
do školy a vysvetľoval som spolužiakom,
že J. Tiso bol prezidentom Slovenského
štátu, ktorý sa vzoprel aj Hitlerovi a nie
nejaký fašista, ako nás učia komunisti.
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Ukazoval som im aj slovenský znak a povedal som im, že raz budeme mať znovu
svoj vlastný štát a naším znakom bude
dvojkríž na trojvrší, ktorý nám priniesli
sv. Cyril a sv. Metod a nie český lev. Na
názor na prezidenta Tisa som sa pýtal aj
starých rodičov, strýkov a samozrejme
otca. Na moje prekvapenie sa k osobe
prezidenta Tisa vyjadrovali s veľkou úctou a rešpektom. Hovorili, že počas
Slovenského štátu sa im ako drobným
roľníkom žilo dobre a mali všetko, čo potrebovali k životu. Otcov brat, strýko
Anton mi dokonca ukázal celú zbierku
strieborných mincí z obdobia prvej Slovenskej republiky, ktorú mal doma schovanú. Banka slovenského štátu mala
veľmi slušnú rezervu v čistom striebre.
Pochopiteľne to neušlo nemeckej pozornosti a zrodil sa nápad, predisponovať
striebro do Nemeckej banky. Dobre informovaný guvernér Národnej banky
Imrich Karvaš sa o tomto zámere včas
dozvedel a po porade s Dr. Tisom bolo
rozhodnuté. Urýchlene bola vydaná rozsiahla emisia kvalitných strieborných
mincí a tak sa štátne rodinné striebro
rýchlo rozkotúľalo medzi pospolitý ľud.
Poverených nemeckých emisárov čakali
len prázdne trezory.
Slovenská koruna v tom čase bola silnou menou. A na nej boli portréty Jozefa
Tisu a Andreja Hlinku, o ktorých sa v tom
čase nesmelo vôbec hovoriť. Slovenská
koruna (nazývali ju aj dunajský dolár) bola
za Slovenského štátu silnou menou krytou zlatom aj vďaka tomu, že občania
Slovenska štedro prispeli na národný
poklad. Osoba prezidenta Tisu bola pre
nich dostatočnou zárukou toho, že pro-
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striedky z národného pokladu nebudú
rozkradnuté.
Národný poklad pozostával z dobrovoľnej zbierky, ktorá sa skladala z cenností, nie z peňažnej hotovosti. (boli to
zlaté prúty, predmety zo zlata, striebra,
platiny, drahé a vzácne kamene, umelecké
predmety, hodinky, retiazky, náušnice vysokej umeleckej hodnoty z drahých materiálov, a pod.). Otec povedal, že nebyť Slovenského štátu, tak by si mnohí ľudia
nemohli dovoliť v čase vojny stavať nový
dom, alebo nakupovať polia a majetky.
Aj náš dom začali stavať vďaka prosperujúcemu Slovenskému štátu počas vojny.
Veď sa neskôr, po nástupe komunizmu aj
v Brodskom hovorievalo: „Keď sme mali
Tisu, tak sme mali plnú misu. Teraz je
,vsjo rovno’ a tak máme hrubé h...o“.
Tiso chodieval aj na Záhorie na bicykli, sám a bez ochranky, aby videl ako
ľudia žijú. Možno aj preto drvivá väčšina
ľudí mala pán prezidenta Tisu vo veľkej
úcte a nesúhlasila s jeho popravou. Boli
presvedčení, že Tiso skončil na šibenici
hlavne kvôli nenávisti prezidenta Beneša
a preto, že bol katolícky kňaz. Veď susedné Čechy, v tom istom čase Protektorát, patrili priamo pod Hitlera a predsa
prezident Hácha nebol popravený, ale naopak, ešte ani dnes sa nikto nepohoršuje
nad tým, že má na škole v rodnej obci
Trhové Sviny pamätnú tabuľu. Háchu dal
zatknúť prvý komunistický minister
vnútra Václav Nosek. Hácha už bol v tom
čase ťažko dementný a pocikával sa. Keď
sa to dozvedel Beneš, tak iba sucho konštatoval: „Chudák Hácha“. Hácha, ktorý
dosť dlhý čas udržiaval spojenie s londýnskou exilovou vládou cez konexie vo
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Švajčiarsku, veľmi pri tom aj riskoval.
Člena jeho vlády, gen. Eliáša, Nemci popravili. A po atentáte na R. Heidricha nastal horor. To bol Benešov dar svojmu nástupcovi a národu. Hácha, tak isto ako
Tiso, sa na prezidentskú funkciu netlačil,
v oboch prípadoch to bola osobná obeta
To, že Dr. Tiso nemá na Slovensku pamätnú tabuľu, je chyba len a len zvrchovane slovenská, nikoho iného. Hácha mal
oproti svojmu slovenskému kolegovi, obrovské šťastie, že čoskoro vo väzení zomrel. Nemusel strašne trpieť, tých dlhých
sedem minút v slučke, ako chudák pán
prezident J. Tiso. Beneš dávno predtým
prehlásil, že Tiso musí vysieť.
Po tomto unikátnom náleze u starenky v Kútoch som sa rozhodol preskúmať aj povalu nielen doma, ale aj na fare
ako i celú vežu kostola. Bol som presvedčený, že aj tam nájdem niečo zaujímavé.
Poprezerali sme všetky strešné priestory,
aj každú škáru vo veži kostola. Ja som
prehľadal aj všetky povale doma, kde sa
mi podarilo nájsť niekoľko bodákov, zopár zaujímavých písomnosti a jeden nefunkčnú satrú pušku ešte z prvej svetovej
vojny. Na farskej povale sa mi podarilo
objaviť za trámami schovanú starú zaprášenú papierovú obálku, v ktorej boli
schované portréty prvého slovenského
prezidenta Dr. J. Tisu, Andreja Hlinku,
Vojtecha Tuku, unikátny farebný slovenský znak, ale aj portrét Adolfa Hitlera.
Boli to fotografie, ktoré pravdepodobne
slúžili tak, ako aj dnes slúžia fotografie
prezidenta a dvojkríž v miestnolstich štátnych úradov a škôl. Portrét Hitlera sme
hneď vyradili z predmetu nášho záujmu
a ostatné sme si chceli zavesiť na stenu

V Brodskom p ri b ehoc h rieky Morav y
v miništrantskej klubovni na fare. No našťastie nás páter Benedikt zavčasu spozoroval pri našej „nekalej činnosti“ a všetky
tieto portréty nám vzal a pred našimi
očami na dvore spálil v ohnisku, okolo
ktorého sme práve sedeli… Ako deti sme
si ani neuvedomili, koľko problémov sme
mu tým mohli spôsobiť, ak by nás nejaký
aktívny komunista z Brodského zbadal.
Padli totiž aj také návrhy, že by sme s tými
portrétmi mohli vypochodovať do ulíc.
Veď nám vtedy „padre“ Benedikt riadne
vyčistil žalúdky.
V tom čase bol najčastejším hosťom
na fare v Brodskom pán farár z Kútov
Mons. Anton Kebis. Hlavnou témou bola
vždy situácia Cirkvi doma i vo svete, ale
predovšetkým prenasledovanie veriacich
zo strany ŠtB v Česko-Slovensku. Na týchto stretnutia som sa často zúčastňoval.
Bývali to vzrušujúce stretnutia a veľa som
sa na nich dozvedel. V tom čase sa kňazi
nezaujímali len o to, čo sa deje na fare
a v obci kde pôsobia, ale i o celosvetové
politické dianie a jeho dopad na Cirkev
a veriacich. Dnes je takýchto kňazov skôr
ako šafranu. O politiku sa takmer vôbec
nezaujímajú. Ako keby evanjelium do
tejto oblasti ani nemalo preniknúť.
„Padre“ nás brával aj na návštevy na faru
do Kútov a niekoľkokrát sme absolvovali
3
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aj spoločné výlety do Šaštína, Mikulčíc
a Marianky. Počas cesty v aute sme sa
pravidelne modlievali ruženec a preberali
katechizmus. Týmto v nás kňazi rozvíjali
nielen hlbokú úctu k Panne Márii, ale aj
pocit príslušnosti k národu a patriotizmus. Mons. Kebis bol nesmierne hrdý na
to, že môže pôsobiť na fare, kde pôsobil
kňaz, národný buditeľ a zakladateľ
Spolku sv. Vojtecha, Andrej Radlinský.
My sme na oplátku boli hrdí na nášho rodáka Martina Čulena3, zakladateľa prvého slovenského katolíckeho gymnázia
v Kláštore pod Znievom (1869-1874).
Pomerne často som s pátrom Benediktom chodieval aj na návštevu rodiny Hanúskových a Beníkových do Pezinka. Keď
sme prechádzali cez Babu, tak veľmi rád
spomínal na to, ako tam jazdieval na motorke. Vždy sme sa cestou zastavili v kapucínskom kláštore v Pezinku u predstaveného pátra Šebastiána Petra Jaďuďa.
Občas sme navštevovali v Mariánke aj
pátra Alojza Karola Horvátha, kde sme sa
vždy pomodlili Krížovú cestu.
Páter Benedikt veľmi rád fotografoval
a tak ma naučil vyvolávať fotografie
v tmavej komore. Niekedy som cele dni
vyvolával fotografie používaných ako pamiatku pri príležitostí prijatia sviatostí
krstu, alebo manželstva. A to nielen pre

Martin Čulen (* 31. máj 1823, Brodské – † 24. január 1894, Čaka), katolícky kňaz, pedagóg a matematik.
Študoval na gymnáziách v Skalici, Bratislave, Trnave a teológiu na Pázmáneu vo Viedni. Za kňaza bol
vysvätený v roku 1848. Ako kaplán pôsobil v Majcichove a vo Veľkých Levároch, čoskoro sa však stal
stredoškolským učiteľom. Pôsobil na gymnáziách v Banskej Bystrici v Bratislave v Satu Mare. V roku
1867 po obvinení z panslavizmu ho preložili do Levoče a o rok neskôr penzionovali. V tom čase už
pracoval na prípravách otvorenia Slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom, zostavil jeho moderný učebný plán a počas existencie školy v rokoch 1869 – 1874 bol jej riaditeľom. Po zatvorení gymnázia pôsobil ako farár v Čake (okres Levice). Bol aktívnym účastníkom slovenského národného hnutia a spoluzakladateľom Matice slovenskej. Zomrel 24. januára 1894 v Čake, kde má aj pamätnú bustu.
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potrebu farnosti v Brodskom, ale aj pre
kňazov z iných fár. Xeroxové fotokopírky
v tom čase ešte neboli, tak sme aj textové
dokumenty rozmnožovali technológiou
chemickej fotografie. Vo veľkom sme rozmnožovali modlitby, piesne, brožúrky pre
birmovancov, ale aj samizdaty a to najmä
Bibliu s ilustráciami Gustáva Dorého.
Počas svojho pôsobenia v Brodskom
sa pátrovi Benediktovi najprv podarilo
opraviť strechu kostola a neskôr, keď zohnal vhodnú firmu a lešenie prišla na rad
oprava fasády kostola. Bolo treba obiť
starú omietku a nahodiť brizolit na celej
vonkajšej fasáde kostola, veži a záhradnom múre. Vyžadovalo si to aj potrebu
mať nejaký finančný obnos... Štedrosťou
veriacich v Brodskom sa to všetko podarilo zrealizovať. Vnútro kostola bolo v roku 1988 tiež nanovo vymaľované. Bolo zaujímavé, že na brigády chodili aj ľudia,
ktorí vôbec nenavštevovali kostol, alebo
tam zavítali len občas. Bez ich pomoci by
takáto veľká oprava kostola bola dosť problematická. Ja aj s ostatnými miništrantmi
sme mali na starosti nákup občerstvenia
pre brigádnikov a dôležité prípravné a pomocné práce. Páter Benedikt dbal na to,
aby brigádnici mali vždy čo jesť a piť. Ľudia si ho za jeho štedrosť veľmi vážili, čo
sa odzrkadlilo aj pri zbierkach na opravu
kostola pri svätých omšiach.
Keď už bol kostol opravený, tak sme
sa pustili aj do rekonštrukcie farských
budov, ktoré obec vrátila do užívania farskému úradu. Bolo treba z ulice zamurovať dvere a okná na budove, kde bolo holičstvo, krajčírstvo a sklady a nové dvere
a okná vybúrať smerom do dvora. Počas
týchto prác som jedného dňa nespal na

Kde in í kon čia , m y za čína m e
fare a keď som asi okolo štvrtej popoludní vrátil z práce z Gbelov, tak som si
všimol, že okenice na dverách smerom
do dvora sú stále zatvorené. Nemalo to
logiku, lebo za dverami bola ešte jedna
presklená miestnosť s dvomi dverami.
Niečo ako letný altánok. Po obede tam
svietilo slnko a páter Benedikt tam rád sedával, lebo tam bolo veľa svetla a príjemne teplo. Rád tam sedával aj jeho nebohý otec, keď prišiel do Brodského na
návštevu. Bol nevidiaci; počas vojny mu
výbuch granátu zničil zrak. Z nemým
úžasom som ho neraz sledoval, ako si
sám nabrúsil britvu a bez jediného škrabanca sa s ňou aj oholil.
Páter Benedikt bol nejaký veľmi vystrašený a keď som chcel odomknúť sklenené dvere smerom do dvora a otvoriť
okenice, tak ma zrazu zastavil. Nechápal
som prečo, lebo vždy ráno sa okenice pootvárali a prípadne sa iba uzamkli sklenené dvere pred nimi, ak sme niekam odbehli počas dňa. Vtedy mi páter Benedikt
povedal, že sa v noci niekto pokúšal vlámať násilím do fary a on od rána čaká na
privolaných príslušníkov verejnej bezpečnosti (VB). Spozornel som, lebo to hovoril s veľmi vážnym výrazom v tvári.
Hovoril, že sa v noci zobudil ne nejaký
čudný rámus a spočiatku si myslel, že to
som ja. No keď buchot zosilňoval, tak sa
išiel pozrieť, čo sa deje a vtedy zistil, že
niekto už vylomil dvere do presklenej
miestnosti pred dverami a pokúša sa vylomiť aj okenice na dverách. Neuveriteľné
bolo, že dotyčný neprestal rúbať do dverí
ani vtedy, keď páter Benedikt začal kričať,
že volá verejnú bezpečnosť. Našťastie ho
vtedy napadlo, že sa z kuchyne dá zažať

V Brodskom p ri b ehoc h rieky Morav y
na dvore svetlo, a tak tam zasvietil. Vtedy
dotyčný dostal strach a utiekol cez dvor
preč. Páter Benedikt potom hneď zavolal
príslušníkov VB a bol stále doma a čakal,
kedy prídu, aby vec prešetrili. Bolo to neuveriteľné, ale hoci páter Benedikt ešte
v noci zavolal verejnú bezpečnosť a oznámil im, že sa k nemu niekto snaží vlámať, tak policajti prišli ešte asi tak hodinu po tom, čo som prišiel na faru ja.
Páter Benedikt mal obavu, že ho niekto
v tú noc chcel fyzicky zlikvidovať. Krátko
na to bol zavraždený v Borovciach kňaz
Štefan Polák (7. októbra 1987).
Keď prišli policajti, tak zistili, že je
v predsieni rozbité okno a niekto sa snažil
kovovým predmetom rozbiť drevené okenice, aby mohol vypáčiť dvere. Mal som
z toho taký dojem, že ani nemajú záujem
zistiť kto, ako a prečo sa na faru chcel dostať. Iba si prezreli miestnosť z vonka
a z vnútra a nič viac ich nezaujímalo. Myslel som si, že použijú policajného psa, ale
nič také nemali v pláne. A tak som sa ja pobral prezrieť dvor a záhradu, aby som zaistil aspoň nejakú stopu. Príslušníkov VB
som potom doviedol na miesto za garážou, kde páchateľ preskočil cez múr pri
starom včelíne, ktorý susedí so skladom,
kam vozia rakvy pre mŕtvych hneď oproti
budove MNV. Tam som objavil medzi farským múrom a spomínaným skladom hodený veľký železný pajser, ktorý sme používali na búracie práce na fare. Pamätal
som si, že deň pred tým, ako sa to stalo,
sme ho nechali opretý pri dverách do knižnice. Buď teda dotyčná osoba vedela
o tom, že tam ten pajser je, alebo ho tam páchateľ našiel iba náhodou a použil ho pri
pokuse o vlámanie do fary. Príchod a po-
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čínanie príslušníkov verejnej bezpečnosti
vyzeralo skôr tak, ako keby boli sklamaní
z toho, že sa toto vlámanie na faru nepodarilo dokončiť.

Z histórie našej rodiny
Môj otec Ignác Čulen sa intenzívne
zaujímal o politické dianie doma i vo
svete a pravidelne každý deň počúval zakázané rozhlasové vysielanie Hlas Ameriky, Slobodnú Európu ako i Vatikánsky rozhlas. A tak som počas dlhých zimných
večerov potrebné informácie z diania
doma i vo svete získaval i ja. Môj otec by
sa ľahko uživil aj ako ľudový rozprávač,
alebo spevák. Od detstva nám rozprával
množstvo príbehov nielen z Brodského,
ale aj zo širokého okolia, tiež poznal aj
veľké množstvo ľudových piesní. S partiou mládencov chodievali večer po dedine a spievali piesne. Ľudia ich radi počúvali. Rozprával nám aj príbehy z Druhej
svetovej vojny a z obdobia nástupu komunizmu. Z niektorých jeho rozprávaní
som si urobil aj krátke poznámky. Medzi
tieto príbehy patrí aj príbeh o tom, ako
môjho starého otca Ferdinanda Čulena
v čase násilnej kolektivizácie nútili vstúpiť do družstva (JRD). Vzhľadom na to,
že to dedko Ferdinand odmietal, tak sa
komunisti pokúsili o rafinovaný trik cez
zastrašovanie jeho syna Ignáca, ktorý
v tom čase pracoval v Obuvníckom závode v Holíči. Z jeho svedectva uvádzam:
„Jedného dňa si ma predvolal do kancelárie finančník a funkcionár strany
Janko Baláž, ktorý mi povedal: „Presvedč
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otca, aby vstúpil do družstva“. Povedal
som, že na to nemám právo. Keď som to
odmietol, tak mi súdruh Baláž povedal:
„Môžeš ísť, ostatné sa dozvieš zajtra“. Na
druhý deň som sa dozvedel, že sa v našom závode znižuje stav mužských pracovných síl a úrad práce v Senici ma vysiela do Sudet obrábať pôdu.
Bol som pozbavený ľudských práv
a mal som odísť obrábať panenskú pôdu
niekam do Čiech, po vyhnaných sudetských Nemcoch! Nakoľko som sa práve
po pol roku vrátil zo základnej vojenskej
služby zo zdravotných dôvodov, tak som
sa ihneď obrátil na obvodného lekára
v Kútoch Dr. Mikulu (mal syna kňaza),
ktorý pochádzal z Radošoviec. Doktor
Mikula ma poslal k okresnému lekárovi
do Senice, ktorý mi vystavil rozhodnutie
o tom, že nemôžem vykonávať ťažkú
a namáhavú prácu kvôli mojím reumatickým problémom z vojny. Keď som bol
v roku 1952 narukovaný na základnej vojenskej službe v Pohořelicích u Brna, tak
raz po veľkej fyzickej záťaži počas výcviku mi veľmi vystúpila telesná teplota.
Preto som sa na základe lekárskeho potvrdenia a modrej knižky vyhol odsunu
do českého pohraničia. A teraz prišiel za
mnou nejaký zamestnanec z úradu práce,
aby všetko preveril. Hoci som prisľúbil,
že z tohto zamestnania odídem, ostal som
tam pracovať až do môjho odchodu do
dôchodku. Aj vedúci boli spokojní s tým,
ako vykonávam svoju prácu a tak nikto
nenamietal, že som zostal.
Niečo podobné urobili v tomto Obuvníckom závode aj môjmu kolegovi Jankovi Zámočníkovi, ktorý sa potom nikde
v okolí nemohol zamestnať a tak musel

Kde in í kon čia , m y za čína m e
na viac ako rok odísť pracovať do tých
Sudet. V čase uvoľnenia v roku 1968 som
to súdruhovi Balážovi na schôdzi pripomenul. Chytil sa toho iný straník a tak bol
tento súdruh Baláž z funkcie odvolaný.
Neskôr pracoval ako vedúci predajne
obuvi v Holíči. Ťažko to znášal a pokúsil
sa aj o samovraždu.
Násilnú kolektivizáciu v Brodskom
presadzoval najmä už spomínaný zakladateľ KSS Marek Čulen (Rapák).
Tento M. Čulen za prvej republiky odišiel za prácou do USA, ale miesto toho
aby tam pracoval, tak tam organizoval
štrajky a hlásal komunizmus. A tak naň
americké úrady vydali zatykač. Marek sa
to ale dozvedel a podarilo sa mu urýchlene nalodiť a utiecť späť do Európy
a domov. Dosvedčil to Ján Mihál, ktorý bol
s ním v tom čase v USA. Keď sa vrátil domov z USA, tak práve M. Čulen v Brodskom nútil ľudí vstupovať do družstva.
Mihál mu vtedy povedal: „Marku, co robíš s týma ludma? Abys nemuseu otato
utekat jak z Ameriky!“
Ľudia sa proti zakladaniu družstva zo
strany komunistu M. Čulena bránili. Ten
im povedal: „Kto nebude chcet robit, tak
bude robit aj za krajíček chleba. Ked nebude robota, tak túto cestu z Kútú na Holíč rozbijeme a budeme ju robit znova“.
V nedeľu k nemu boli predvolaní
na agitáciu niektorí roľníci z Brodského.
Marek Čulen im sľuboval aj rozdelenie
rolí v Adamove. Tieto akcie organizoval
zámerne počas nedeľného predpoludnia, aby odvádzal ľudí od účasti na svätej omši. Chodili tam najmä Kliment
Čulen (neskôr chodieval na Turzovku
a osobne sa poznal z vizionárom Matú-

V Brodskom p ri b ehoc h rieky Morav y
šom Lašútom), Anton Čulen (Kadét)
a Štefan Hladík.
M. Čulen bol počas Slovenského štátu
zatvorený. V čase výkonu trestu mu zomrela matka a tak ho z väzenia pustili na
pohreb. Ten sa už z pohrebu naspäť do
väzenia nevrátil, ale utiekol do Sovietskeho zväzu. Keď vypuklo SNP, tak sa
vrátil na Slovensko, ale nie preto, aby bojoval, ale aby pripravoval živnú pôdu pre
nástup komunistického režimu. Keď došlo k potlačeniu povstania, tak sa na letisku Tri Duby pripravoval na odlet späť
do Sovietskeho zväzu. Boli tam aj traja
povstalci z Brodského. Jozef Hladík, Ignác Štvrtecký (Štefaňula) a pán Štachovič,
prezývaný Budlák. Požiadali M. Čulena,
aby zobral Štachoviča zo sebou pre jeho
veľmi zlý zdravotný stav. Ale M. Čulen
odmietol pomôcť tomuto svojmu chorému rodákovi s odôvodnením, že Nemci
budú po nich zrejme strieľať a preto ho
nemôže zobrať. Všetci títo povstalci sa
nakoniec dostali do zajatia a Stachovič
(Budlák) zahynul v koncentračnom tábore. I. Štvrtecký prišiel o život pri bombardovaní. J. Hladík, ktorý bol vojakom
posádky v Trnave, ktorá prešla na stranu
povstalcov, bol jediný z tejto trojice, čo to
všetko prežil a potvrdil tieto skutočnosti.
Otec spomínal aj na to, ako M. Čulen
v roku 1950 počas svojho prejavu pri otváraní novej budovy základnej školy (ZDŠ)
zaútočil nielen na adresu prítomného
správcu farnosti v Brodskom Vdp Františka Revesa SDB, i na celú Cirkev slovami: „Občania, čo Vám na tom záleží, po
smrti nech vás aj pod plot zahrabú. Farári
a Cirkev, to je v súčasnosti tá najväčšia
reakcia“. Po týchto slovách veriaci na čele
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s vdp F. Revesom začali hromadne opúšťať spomínanú slávnosť, až tam zostalo
len zopár občanov.
Keď v apríli 1950 likvidovali kláštor
v Šaštíne, tak sa o tom rozprávalo aj
v krčme v Brodskom. Ľudia nahlas kričali
na ceste zo šenku pred farou: „Farára si
nedáme od nás zobrať ani za Boha“. Počul to aj Seničan Kradlov a dvoch ktorých poznal, udal. Ešte v noci ich zobrali
žandári a obaja dostali za tento skutok
pol roka nútených prác.
Vdp F. Revesa prišli zatknúť žandári
na farský úrad v Brodskom. Bolo to práve
vo chvíli, keď bol zaopatrovať. Gazdinka
Anna Čulenová, ktorá bola práve v tom
čase na fare, duchaprítomne poslala žandárov za pánom farárom do inej dediny.
Povedala im, že kňaz je tam na svadbe
a sama išla varovať vdp. Revesa, aby sa
už na faru nevracal. A tak sa mu podarilo
utiecť, cez tzv. Plajzkov dvor oproti fare,
popri pekárni. Tam ho na dvore zbadala
vnučka gazdinky Vlasta Uhrová s otázkou „pán farár, kam idete“. Kňaz jej prstom na ústa naznačil, aby hovorila po
tichšie a povedal: „Až sa vrátim, tak potom Ti to poviem“. Toto dievča bolo posledné, kto pána farára v Brodskom videlo. A tak sa mu podarilo šťastne utiecť,
prekročiť rieku Moravu a dostať sa na
západ. Po prevrate v roku 1989 prišiel na
návštevu do Brodského a všetko nám vyrozprával. Ako pamiatka na tento útek
na západ mu zostala aj jazva na ruke.
Spôsobila mu ju guľka zo samopalu príslušníka pohraničnej stráže.
V roku 1953 komunisti menou 1:50
okradli ľudí takmer o všetky úspory.
Týmto „úderom na špekulantov“ ľuďom
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v banke za 50 000 Kčs vyplatili len smiešnych 1 000 korún.
Marek Čulen často, žiakom nahnaným
do kinosály u Mikulov, so zaťatou päsťou
v záhoráčtine hromžil: „Ľudácke noviny
o mne písali, že sem zmrzeu, zmrzeu,
zmrzeu, ale ja sem nezmrzeu, nezmrzeu,
nezmrzeu. Tady sem, tady sem, tady sem“.
Toľko z rozprávania môjho otca Ignáca o Marekovi Čulenovi.
Zaujímavý príbeh zažila aj moja
mama Anna Čulenová, ktorú sa v roku
1968 pokúsili na MNV usvedčiť z údajného tlačenia protikomunistických letákov v Brodskom.
Stalo sa to takto: Tak, ako aj mnoho
iných občanov, aj moji rodičia doma chovali pre osobnú potrebu ošípané. Jedno
prasa začalo krívať na nohu a tak sa
mamka rozhodla, že sa obráti na pracovníka živočíšnej výroby pána Otta Marfelda, aby ho vymenil za zdravé prasa, čo
sa aj podarilo. Kúpil ho istý Morbacher
z Gbelov. Cestou k pánu Marfeldovi našla
mamka na zemi pohodený leták, kde bolo
napísané: „Holúbka a spol. sú kolaboranti,
obesiť ich“. Marfeldova manželka bola
Anna Krídlová, sestra pani Puškáčovej,
prezývanej Holúbka. Bola to asi ona, ktorá
nahlásila na MNV odkiaľ vzala spomínaný leták. Podobných letákov bolo vtedy
na ulici desiatky, ba až stovky. Povrávalo
sa, že ich tlačil Leopold Michalovský, Koloman Fogelton a Slavomír Kukliš.
Mamka sa proti tomuto vykonštruovanému obvineniu samozrejme odvolala

Kde in í kon čia , m y za čína m e
a tak nakoniec komunisti žalobu voči nej
stiahli.
Všetko to zrejme súviselo s tým, že
Puškáčovci, ešte na Veľký piatok v roku 1966 prišli k nám domov aj so súdruhom Cyrilom Kotvanom z odboru
pre výstavbu a chceli dosiahnuť, aby
nám bola odobraná časť záhrady, aby
tade mohla viesť cesta. Tvrdili, že v našej záhrade bola vždy cesta, čo bol ale
samozrejme nezmysel. Nahovárali aj
našich susedov Alojza a Jozefínu Suchovských (volali sme ich Kočičáci). Pamätám si, ako sa rodičom po prevrate
v roku 1989 za tieto skutky pri plote
v záhrade ospravedlnili.
Jedného dňa, keď som vystupoval
z vlaku z Kútov, oslovil ma učiteľ Štefan Emrich, ktorý práve čakal na vlak do
Sekúl, či by sa so mnou nemohol aspoň
chvíľu porozprávať. Ja som samozrejme súhlasil. V tom čase sa hovorilo po
dedine, že má rakovinu a možno práve
preto, že sa obával najhoršieho ma požiadal o odpustenie za všetko zlé, čo
mi spôsobil. Povedal mi, že vedenie
školy (ZDŠ) naňho tlačilo a preto ma
zosmiešňoval a ponižoval. Nie som človek, čo by sa dokázal na niekoho hnevať, alebo nenávidieť a tak som ho uistil, že sa na neho vôbec nehnevám. To
bolo naše posledné stretnutie. Čoskoro
na to som sa dozvedel, že podľahol tejto
zákernej chorobe.
Aspoň stručne niečo z mojej mladosti.
Čítajte ďalej...

Od kom uniz m u k referen du
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Od komunizmu k referendu
Tento príbeh sa odohral v SOU (Stredné
odborné učilište strojárske) ZVL (Závod
na výrobu valivých ložísk) Skalica v roku
1980 kde som sa učil v prvom ročníku
v odbore mechanik – opravár strojov a zariadení pre štátny podnik Naftu Gbely.
Jedného dňa sme sa dozvedeli, že budeme musieť absolvovať prednášku na
tému, ktorá bola v čase komunizmu dosť
obľúbená. Prišli nám prednášať dvaja súdruhovia z Ústavu marxizmu-leninizmu
na tému ateizmus, viera a Cirkev. Keď som sa
to dozvedel, tak som hneď vedel, že budem mať zrejme zase problémy. Ani na
základnej, ani na strednej škole som sa
nikdy a nijako netajil, že som veriaci. Hoci
bolo obdobie komunizmu, nosieval som
nebojácne pripnutý na bunde, svetri, alebo
na retiazke zavesený krížik a aj z môjho
správania bolo takmer každému jasné, že
som veriaci. Aj do SOU ZVL Skalica totiž
spolu so mnou nastúpilo aj niekoľko spolužiakov z Brodského, pred ktorými som
vždy a otvorene hovoril o Bohu. Utajiť sa to
teda nedalo. Preto nijako neprekvapuje, že
som sa tak, ako na základnej škole, aj tu
v SOU, pomerne často dostával do konfliktu s vyučujúcimi, ktorí sa považovali za
neochvejných strážcov ateistickej, marxisticko-leninskej ideológie.
V čase keď sa konala táto prednáška
už som mal za sebou niekoľko incidentov
z učiteľmi, ktorým prekážal pohľad na malinký krížik na mojej hrudi, alebo retiazku

na krku. Absolvoval som aj niekoľko „pohovorov“ u vtedajšieho riaditeľa, kde som
sa dozvedel, že týmto nevedeckým postojom útočím na socialistické zriadenie
nášho štátu. Aby som odľahčil situáciu,
tak som ho vždy pochválil za úspechy
jeho dcéry G. S., ktorá v tom čase reprezentovala ČSSR v atletike. No napriek
tomu som krížik dolu s hrdla ani po opakovaných vyhrážkach o možnom vylúčení z SOU nedal. Neurobil som totiž nič
zlé a naviac som mal stále na pamäti slová z Evanjelia sv. Matúša: „Každého, kto
mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám
pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.
Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja
zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na
nebesiach“ (Mt 10, 32 – 33). Maximálne sa
stávalo to, že som si zapol gombík na košeli, aby týchto ortodoxných ateistov nedráždil, aspoň občas, pohľad na ukrižovaného Spasiteľa na mojom krku, tak ako
dráždi rozzúreného býka červená farba.
Najhoršie zo všetkého bolo, že sa prednáška konala v našej triede a ja som sedel hneď v prvom rade. Do našej triedy
sa nasťahovalo niekoľko ďalších ročníkov a tak doslova praskala vo švíkoch,
aby „súdruhovia náhodou nerečnili naprázdno“ a mohlo sa rozprávať, ako študenti radi chodia na tieto ideologické
prednášky. Či to bola len náhoda, alebo to
tak bolo zinscenované naším triednym
učiteľom V. V., ktorý vynakladal obrovské
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úsilie na to, aby zo mňa urobil „uvedomelého občana“ Československej socialistickej republiky, neviem posúdiť.
Od začiatku som ich ale pozorne počúval, lebo mi bolo jasné, že ma niekto zo
súdruhov učiteľov „odporučí do diskusie“. Hovorili najmä o vedecky dokázanej
Darwinovej teórii o pôvode druhov a neexistencii dôkazov o existencii Boha.
Viackrát v prednáške zopakovali aj frázu,
že dnes už v Boha veria len nejaké nevzdelané staré babky na dedine. Samozrejme, že som sa ako veriaci kresťan katolík vnútorne nemohol stotožniť s ich
argumentáciou. Keď skončili s prednáškou, tak dali aj priestor pre diskusiu.
V nej sa spýtali, či tu niekto zo žiakov ešte
verí v Boha, hoci je vedecky dokázané, že
Boh neexistuje. Vtedy, ako som očakával,
sa kdesi zo zadnej časti triedy ozval náš
súdruh triedny učiteľ s jeho frázami v záhoráčtine: „Je tu Čulen?“, a začal sa pozerať smerom na miesto, kde som sedel.
„Teraz sa spýtaj a nečum tady jak špatne
vyrezaná Šaštínska Panenka Mária, alebo
búranský svatý za dzedzinú. Veď si veriaci, čo sa za to hanbíš?“ Či som teda
chcel, alebo nechcel, musel som sa postaviť a priznať sa, že som veriaci.
Keď už ma teda takto vyprovokovali, tak som sa ich spýtal, že ak sa ľudia vyvinuli z opice, prečo sa tak nedeje aj
dnes? Ako je to možné, že keď sa hovorí
o predchodcovi človeka, tak sa nehovorí
o opici neandertálskej, ale o človekovi
neandertálskom?... a pod. Ďalej som
uviedol, že vždy je to človek a Sväté
písmo hovorí jasne, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu.
Ani teológia nepopiera možnosť, že Boh

Kde in í kon čia , m y za čína m e
pri stvorení sveta mohol dať prírode určité zákonitosti, na základe ktorých sa
príroda potom sama vyvíjala. Ale tým prvým impulzom bol Boh, ktorý stvoril svet
a všetko živé a neživé.
Opýtal som sa ich aj na to, že či by mi
teda vysvetlili, či bolo skôr vajce, alebo
sliepka?
Evidentne neboli zvyknutí na diskusiu, (počas komunizmu sa väčšinou ľudia
báli opýtať sa a povedať vlastný názor)
a mali veľké problémy mi odpovedať, čo
vyvolalo vlnu smiechu všetkých študentov v triede. Dopadlo to pre nich dosť
trápne a iba sa navzájom ponúkali, kto mi
odpovie.
Keď teda videli, že tadiaľ cesta nevedie, tak mi jeden z nich položil protiotázku: „Veríš v Boha?“ „No samozrejme, že
verím“, odpovedal som... „A už si niekedy
videl Boha, keď v neho veríš?“ opýtal sa...
„Nevidel som ho, lebo Boh je neviditeľný,
je Duch a preto ho nemôžem vidieť, tak,
ako nevidíme napríklad ani vietor, alebo
myšlienku...“, odpovedal som.
Vtedy sa ma s celou vážnosťou spýtal:
„Ty potom asi musíš byť blázon, lebo ako
môžeš veriť v niečo, čo si nikdy v živote
nevidel?“
Vtedy ma ako zázrakom napadol jeden príbeh, ktorý sa odohral v Sovietskom zväze krátko po skončení vojny. Čítaval som Sväté písmo, samizdaty, ale aj
rôznu pašovanú náboženskú literatúru,
často aj cestou do školy vo vlaku a tak
bolo z čoho vyberať. Vďaka tomuto samoštúdiu som už v tom čase nemal problém sa opýtať na čokoľvek. Obaja spozorneli, lebo príbehy zo Sovietskeho
zväzu radi počúvali, ako všetci boľševici:

Od kom uniz m u k referen du
Raz prišli súdruhovia za jedným starým dedkom, ktorý pásol ovce, aby ho
po dobrom, či po zlom presvedčili, aby
išiel do kolchozu. Keď vošli do jeho chalúpky, tak si všimli kríž na stene. Spýtali
sa ho teda: „Ty veríš v Boha?“ „Áno“,
odpovedal dedko. „A už si ho niekedy
videl,“ spýtali sa znova? „Nevidel“, odpovedal dedko... „Ty musíš byť teda blázon, lebo iba blázon verí v niečo, čo
nikdy v živote nevidel“, odpovedali
s výsmechom.
Dedko po chvíľke mlčania povedal:
„Ja som nikdy v živote nevidel Japonca,
ale verím, že Japonci existujú, lebo naša
Červená armáda proti nim počas druhej
svetovej vojny bojovala. Ak by Japonci
neexistovali, nemohli by sme proti nim
bojovať. Iba blázon môže bojovať proti
niečomu, čo neexistuje. Prečo teda vy bojujete proti Bohu ak neexistuje?“
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Vtedy som sa ho opýtal: „Prečo teda vy
bojujete proti Bohu, ktorého ste nevideli
a o ktorom tvrdíte, že neexistuje? Veď ste
sami povedali, že toto robia iba blázni.“
Keď som im položil túto otázku, tak sa
cca 80 žiakov začalo neuveriteľne smiať
a obaja prednášajúci sa radšej zodvihli
a zahanbení odišli z triedy.
Aj keď som z toho vyšiel víťazne, vedel som, že si to u našich súdruhov učiteľov ešte pekne odskáčem. Napriek tomu
som ďakoval Bohu za silu, ktorú som dostal a za milosť vydať svedectvo pred komunistami. Malo to veľký význam, lebo
vždy po takomto verejnom incidente si
veľa spolužiakov, ba dokonca aj učiteľov
prestalo zo mňa uťahovať. Ba práve naopak, prichádzali za mnou a priznávali sa,
že aj oni veria. Boh totiž od nás dychtivo
očakáva, že budeme o ňom vydávať
v každom čase pred svetom svedectvo.

Kde in í kon čia , m y z a čín a m e
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Výhrada svedomia a teror kvôli krížiku
Od komunizmu k referendu 2
Nie všetky príbehy, ktoré človek vo
svojom živote zažije, zostanú v jeho pamäti. Ale je aj veľa takých, na ktoré sa
jednoducho zabudnúť nedá. Patrí medzi
nich aj tento môj príbeh, ktorý sa odohral niekedy na jar v roku 1982, keď som
bol študentom tretieho ročníka na SOU
ZVL Skalica, kde som sa učil pre štátny
podnik Nafta Gbely. Bolo to obdobie,
keď sa už naše štúdium na tomto učilišti
chýlilo ku koncu. Väčšina z nás sa tešila
na chvíľu, keď už nebudeme musieť chodiť do školy, ale už len do zamestnania
a venovať sa svojmu remeslu a záľubám.
Ostávalo už len „sekať dobrotu“, úspešne ukončiť tretí ročník a nepokaziť si nejakým spôsobom vysvedčenie. Potom
už len bolo treba po polročnej praxi
v ústredných dielňach Nafta Gbely
zvládnuť záverečné učňovské skúšky,
ktoré sa konali znovu v SOU. Nie všetkým z nás sa to podarilo.
Ani sa to nezdá, ale mne sa takmer
osudným stal predmet, ktorému väčšina
chalanov nevenovala takmer žiadnu pozornosť. Bola to občianska výchova, ktorú
nás učila súdružka učiteľka Janáková.
Nie vždy sa veci vyvíjajú tak, ako by sme
chceli a občas nám Pán pošle do cesty aj
nejaké „milé“ prekvapenie. A ako to už
väčšinou býva, tak nie vždy sú to prekvapenia, ktoré by nás práve potešili.
Problém nastal vtedy, keď sme na hodine začali preberať látku o úlohe Cirkvi

v socialistickej spoločnosti. Znova som
musel na vyučovacej hodine počúvať
frázy o vedeckom – ateistickom pohľade
na Cirkev a nevzdelaných ľuďoch, čo ešte
veria rozprávkam o existencii Boha. Zasa
som si vypočul zaujímavé „štatistiky“
o tom, ako na svete už takmer nik neverí
v Boha, ale aj o tom, že Vatikán je najbohatší štát na svete, ktorý veriaci finančne
podporujú najmä preto, lebo veria rozprávkam o pekle. Z histórie spomenula
„klérofašistický“ Slovenský štát, na čele
ktorého stál prezident a farár Jozef Tiso,
ktorý vraj nariadil deportácie židov do
koncentračných táborov. Ako na záver dodala, tak podľa marxisticko-leninskej ideológie a ňou hlásaného vedeckého ateizmu
je už iba otázkou času, kedy ľudia prestanú veriť rozprávkam o existencii Boha
a už nebudú chodiť ani do kostola...
Suma sumárum, marxisticko-leninská
ideológia s jej vedeckým ateizmom od
Cirkvi očakávala iba jediné a to, že už čoskoro skončí na smetisku dejín. Nič viac,
nič menej. Ako to dopadlo, to my už dnes
vieme.
Pred nasledujúcou hodinou občianskej výchovy som voľajako tušil, že sa
niečo zase zomelie a chalanom som povedal, že súdružka učiteľka Janáková ma
dnes určite vyvolá odpovedať, a že cítim,
že to asi nedopadne veľmi dobre. Moje tušenie sa naplnilo úplne do bodky a hneď,
ako súdružka učiteľka prišla do triedy,

Vý hra da svedomia a teror kvôli kríž iku
tak sa spýtala, či niekto nechce isť odpovedať. Samozrejme, že nikto nechcel a tak
sa rozhodla, že niekoho vyvolá. A tým
žiakom, ktorého vyvolala som bol samozrejme práve ja. Vzal som si teda žiacku
knižku a išiel som odpovedať k tabuli.
Keď som sa spýtal, že z ktorej látky budem odpovedať, tak iba povedala, že jej
mám povedať všetko o úlohe Cirkvi v socialistickej spoločnosti.
Nevedel som, ako a čo mám povedať.
Z pohľadu súdružky učiteľky a s jej výrazu v tvári som vycítil výsmech a cynizmus. Najprv som chcel začať hovoriť to,
čo si o tom naozaj myslím, ale pochopil
som, že by to asi nemalo žiaden význam.
Chvíľku som teda mlčal a keď ma znovu
požiadala, aby som odpovedal, tak som
povedal: „Súdružka učiteľka, odmietam
odpovedať, lebo sa to nezhoduje s mojím
náboženským presvedčením“. Keď som
to povedal, tak sa zrazu rozplakala, vybehla von z triedy a už sa až do konca hodiny ani nevrátila.
Väčšina žiakov to chápala a povzbudzovali ma, ale vedeli, že to bude mať
dohru u triedneho súdruha učiteľa V. V.
Hoci sme čakali, že príde do triedy robiť
poriadky ešte na hodine občianskej výchovy, nestalo sa tak. Bolo teda jasné, že
bude „veselo“ na ďalšej hodine, lebo to
sme mali strojníctvo a to učil práve náš
triedny. Hneď ako zazvonilo, tak nahnevaný doslova vpálil do triedy a začal
chrliť od dverí nadávky: „Kristu Bohu
dolina, Čulen čo si to dovoľuješ, ty hutač,
dilino gadžo, nechaj sa drcnúť vagónem.
Brod-šány... To čo mala byť za drzosť čo
si vyviedol súdružke učiteľke Janákovej?“ Vysvetlil som mu teda, že o žiadnu
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drzosť nešlo, len som súdružke učiteľke
povedal, že odmietam odpovedať z predmetnej látky, lebo sa to nezhoduje s mojím
náboženským presvedčením a je lepšie
pre mňa dostať päťku, ako sa takto nechať ponižovať a pre lepšiu známku zaprieť Krista. Nič zlé som na tom nevidel
a ani som nikoho neurazil, čo môžu dosvedčiť aj spolužiaci v triede.
Veľmi mi to ale nepomohlo, lebo bol
taký rozčúlený, až sčervenal, chodil neustále od katedry smerom ku mne a späť
z rukami zovretými v päsť a môj názor ho
vôbec nezaujímal. Iba som čakal, kedy
ma udrie päsťou do hrudníka, keď pôjde
okolo mňa, čo si aj niekoľko chalanov
už vyskúšalo. Potom zastal pri katedre,
v hneve sa na mňa chvíľu pozeral a zareval: „Čulen, buď okamžite dáš z toho
svetra dolu ten krížik, alebo mi okamžite
odovzdaj knihy a vypadni domov, nech
už ťa tu viac nevidím. Klérofašizmus nám
tu propagovať nebudeš“.
Ani na chvíľu som po tomto urážaní
nezaváhal. Okamžite som si začal baliť
veci z lavice do tašky a hoci mi mnoho
spolužiakov hovorilo: „Tóno, neblázni“...
pristúpil som ku katedre a prekvapenému súdruhovi učiteľovi som vysypal
obsah svojej tašky na katedru. Ten na
mňa iba pozeral, ako som si zo stola zobral ešte nejaké osobné veci a okamžite
som opustil triedu.
Bolo krátko pred dvanástou hodinou
a vlak zo Skalice do Kútov som už nestihol. Nebolo mi všetko jedno, čo sa stalo,
ale bol som presvedčený, že som konal
správne. Pobral som sa teda od železničnej stanice smerom na križovatku pri nemocnici a odtiaľ pešo cez Holíč až do
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Brodského. Čo je asi tak cca 25 km. Celú
cestu som sa modlil ruženec a ďakoval
som Bohu za tú milosť nezaprieť ho ani
v takejto vážnej situácii, akou vylúčenie
zo štúdia nepochybne je. Plakal som od
šťastia a vnútorne som cítil veľký pokoj,
že som nezradil Boha. To bol ten pokoj,
o ktorom hovorí aj Písmo, „ktorý vám
nikto nevezme“. Vôbec som sa neobával
toho čo bude. Vtedy som konečne pochopil obludnosť tohto komunistického
systému, ktorý menil svojich stúpencov
na monštrá schopné vykonať akékoľvek
zverstvá proti ľuďom iného názoru, politického, alebo náboženského presvedčenia. Aj keď to oproti osudom ľudí čo
skončili v Ruských gulagoch niekde na
Sibíri ešte nič nebolo, bol som definitívne
rozhodnutý s Božou pomocou proti takémuto zriadeniu bojovať. V takomto systéme som si nevedel predstaviť žiť bez
toho, aby som sa mu aspoň nevzoprel.
Keď som asi okolo štvrtej poobede
prišiel domov, tak naši doma už všetko
vedeli. Na žiadosť nášho triedneho súdruha učiteľa im o tom porozprával môj
mladší brat, ktorý tiež navštevoval SOU
ZVL Skalica. Chýr o tom, čo sa stalo v našej triede, sa rozchýril po celom učilišti.
Mamka tomu rozumela, lebo sama bola
neprávom obviňovaná a vyšetrovaná
v 68. roku za to, že údajne vylepovala po
dedine protikomunistické plagáty. Aj oco
vedel, čo to môže znamenať pre moju budúcnosť, lebo kvôli tomu, že dedo odmietal vstúpiť do „družstva“ tak veľa nechýbalo a za odpor voči tejto násilnej
kolektivizácii im vtedy dokonca hrozila aj
deportácia do českého pohraničia. Iba zázrakom sa im pred deportáciou podarilo

Kde in í kon čia , m y za čína m e
uniknúť. Čakal som, že ma podporia, ale
miesto toho ma otec zrúbal ako hada.
Bola to ťažká situácia a začal som uvažovať o pokuse prekročiť hranice do Rakúska, odkiaľ som chcel pokračovať do
Talianska, aby som tam mohol študovať
teológiu. Mamka mi poradila, aby som sa
o všetkom porozprával s naším farárom
vdp. Benediktom Františkom Wildom.
Bol to kapucínsky kňaz, z ktorého vyžarovala svätosť, ktorý vedel v každej situácii dobre a múdro poradiť. Predovšetkým
vďaka jeho vedeniu som bol pripravený
čeliť takým skúškam, v akej som sa práve
ocitol. Niekoľko dní sme sa za to modlili
a dlho do noci sme zvažovali všetky možnosti. Aj na nátlak rodičov ma nakoniec
presvedčil, že bude najlepšie, ak sa vrátim
naspäť do SOU ZVL Skalica. Povedal, že
je tu obrovské riziko, že ak sa ma zastane,
tak ho alebo znovu zavrú do väzenia
(odsedel si niekoľko rokov vo väzení vo
Valdiciach), alebo ho s okamžitou platnosťou preložia niekam inam a farnosť
Brodské za trest zostane bez farára. Podobne mu radili aj spolubratia kňazi.
Veľmi sa mi to nepáčilo, ale nakoniec
som sa po zvážení všetkých možných rizík s pokorou po niekoľkých dňoch vrátil naspäť do SOU ZVL Skalica. Keď som
prišiel do šatne, tak ma prekvapilo, že
ma tam čakal s úsmevom na tvári osobne,
ako na uvítanie náš súdruh učiteľ V.V.
Víťazoslávne si ma hneď poobzeral
a spýtal sa: „Čulen, ukáž sveter, kde máš
krížik“. Chvíľku sa na mňa pozeral a bolo
jasné, že čaká nejaké ospravedlnenie. Aj
keď bolo v šatni veľa žiakov z celého
SOU, všetci stíchli a čakali, čo mu poviem. Bolo tam doslova ticho ako v hrobe.

Vý hra da svedomia a teror kvôli kríž iku
Vtedy som mu povedal iba jedinú vetu:
„Súdruh učiteľ, podrobujem sa vášmu
násiliu“. Keď som to povedal, prestal sa
smiať, otočil sa a bez slova odišiel preč.
Keď odišiel, tak ma niektorí chalani
začali potľapkávať na prejav úcty po
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pleci. Ale najviac ma asi potešili ovácie,
keď som znovu vošiel do triedy.
A toto nás znovu čaká, ak v referende
neodmietneme marxisticko-leninskú genderideológiu, ktorá z triedneho boja už
prešla aj na boj medzi rodmi.
7. februára 2015

Kde in í kon čia , m y za čína m e
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Jediný vojak Varšavskej zmluvy
V apríli roku 1986 som po dlhších peripetiách spôsobených zdravotnými problémami narukoval na výkon základnej
vojenskej služby do vojenského útvaru
vo vtedajšom našom okresnom meste
Senica. V tomto vojenskom útvare pôsobili delostrelci a ja som sa od jedného
známeho, čo pracoval priamo na vojenskej správe v Senici, dozvedel, že som
k nim mal narukovať na tzv. „PŠ-ku“–
delostreleckú poddôstojnícku školu. Povolávací rozkaz som dostal tak, ako všetci
ostatní regrúti asi jeden mesiac pred
tým, ako sme narukovali. Mali sme teda
dostatok času na to, aby sme si povybavovali všetky potrebné záležitosti súvisiace s odchodom na dvojročnú vojenskú
službu. Bolo akýmsi nepísaným pravidlom, (podľa zákona mali regrúti nárok
na tri dni voľna) že po preukázaní sa povolávacím rozkazom u zamestnávateľa
regrúti na pracovisku poodovzdávali
všetky veci, povybavovali potrebné formality a mohli si vybrať zostávajúci
zvyšok dovolenky na daný kalendárny
rok, aby sa mohli rozlúčiť s priateľmi
a príbuznými.
V tom čase som pracoval ako strojný
zámočník v Štátnom podniku Nafta Gbely, kde som sa vyučil v SOU ZVL Skalica.
Bola to dosť namáhavá práca, spojená so
včasným vstavaním. Tieto nepríjemné
okolnosti som mal na druhej strane vyvážené tým, že som tam mal veľa dobrých

priateľov a tak som tam rád chodieval.
Zažil som v tomto kolektíve kopec srandy
a to najmä vtedy, keď si naši „parťáci“
(vedúci partie robotníkov) začali jeden
z druhého uťahovať. Boli to spravidla
muži v zrelom veku, ktorých deti boli
moji rovesníci, ale bolo úžasné ich denno-denne pozorovať, ako si jeden z druhého
uťahujú. Patril medzi nich aj Sláva Petrík,
u ktorého som pracoval. O to ťažšie bolo
aj pre nás, mladých regrútov (odchádzalo nás asi osem), rozlúčiť sa na celé dlhé
dva roky a odísť do úplne neznámeho
a nie vždy priateľského vojenského prostredia. Až vtedy som pochopil vtip, či
presnejšie hádanku, ktorú sme ironicky
od našich starších kolegov pomerne často
dostávali.
„Vieš aký je rozdiel medzi povolávacím rozkazom a smrťou?“ Žiadny, lebo
keď príde, tak jednoducho musíš ísť.
Rozlúčil som sa teda s kolegami v práci, priateľmi, sestrami (brat bol v tom
čase tiež na základnej vojenskej službe
v Karlových Varoch), rodičmi, dôstojným
pánom farárom Františkom Wildom
a odišiel som autobusom do nášho okresného mesta, ktoré som dobre poznal. Do
kasární v Senici som prišiel sám s malou
taškou a s ešte menšou dušičkou. Cestou
som stretol niekoľko nákladných vozidiel V3S, ktoré odvážali brancov do kasární, ale do žiadneho vozidla som nenasadol a tak nikto nevedel, že som tiež

J edin ý voj ak Va ršav skej z m lu vy
regrút. Takto, idúc pomalým krokom ku
kasárňam, som sa lúčil so slobodou a ani
vo sne by mi nenapadlo, že to bude skôr
„pokus“ o narukovanie, ktorý bude trvať
len niekoľko hodín.
Hneď ako sme sa dostali za bránu kasární, tak nás odviedli na nádvorie, ktoré
sa vo vojenskom slangu už po generácie
nazývalo „buzerák“, aby sme sa dozvedeli, kde a do ktorej roty nás zaradia. Už
tu po prečítaní môjho mena, sa začali objavovať prvé komplikácie, kde a do ktorej
roty mám byť zaradený.
Všetci ostatní branci boli takmer okamžite zaradení a odvedení do svojej roty,
kde vyfasovali výstroj, prezliekli sa do
klasických modrých teplákových súprav
a absolvovali povinný jednotný strih
vlasov. Ja som sa však na moje veľké prekvapenie, ale aj prekvapenie mazákov, čo
dohliadali na príjem a prerozdelenie nových brancov, nedozvedel ani od veliteľa
prijímača a ani od žiadneho iného vojaka
z povolania, ktorí tam boli prítomní, kde
budem zaradený. Dokonca som na prekvapenie všetkých neabsolvoval ani povinné strihanie vlasov a dôstojníci, čo tam
začali byť po mojom neustálom vypytovaní sa na dôvod tejto situácie nervózni,
až sa začali medzi sebou hádať, lebo nevedeli, čo majú so mnou robiť. Na buzeráku už totiž zostali len oni, ja a zopár
mazákov. Nakoniec to vyriešili tak, že ma
začali s jedným mazákom, ktorý ma odprevádzal, posielať z roty do roty. A opäť
všade samé odmietanie, že načo ma tam
vodí, keď tam nepatrím. Takto to trvalo
až do večera, kedy ma odviedli k nejakému dôstojníkovi, ktorý povedal: „To je
ten telefonát, ktorý sa bude riešiť oso-
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bitne až zajtra, lebo v kasárňach už nik
kompetentný nie je“. Nechal ma odviesť
znovu kamsi na rotu, kde som mal v civile
počkať do nasledujúceho dňa, kedy sa vraj
dozviem, čo sa bude diať. Po príchode do
spomínanej roty sa okolo mňa zhŕklo viacero mazákov, ktorí vôbec nechápali, prečo
nie som ostrihaný, prezlečený a prečo nemám vyfasovanú výstroj. A už vôbec im
nešlo do hlavy, prečo mám spať u nich
v rote, keď som stále v civile. Jednoducho
nevedeli, čo majú so mnou robiť. Bolo to
úplne mimo zabehanej praxe v tomto prostredí a všetci vyzerali dosť bezradne.
Moju situáciu považovali za neštandardnú
a dokonca sa ma začali pýtať, či nie som
syn nejakého vysokopostaveného komunistického funkcionára. Nakoniec prišli
k jedinému rozumnému uzáveru, že s veľkou pravdepodobnosťou budem na druhý deň odvelený niekde do iných kasární.
Ale ani to im celkom nesedelo, lebo ani
prevelení vojaci neodchádzajú bez základného vybavenia a v civile. Jednotne sa
zhodli v tom, že ak sa raz niekto dostane
na základnú vojenskú službu, tak z nej
skôr ako za dva roky, pokým je zdravý
a živý, neodíde. Jedinou reálnou možnosťou, ako sa ešte dá z vojenčiny dostať domov, je nadobudnutie, takej vzácnosti, ako
je „modrá knižka“. To by však znamenalo,
že jej držiteľ má vážne zdravotné problémy, alebo perfektnú protekciu. Takáto
vec bola spravidla vybavená v rámci odvodu, alebo, keď dotyčný človek počas vojenskej služby ochorel, alebo utrpel vážny
úraz. V takomto prípade obvykle nasledovala dlhodobá hospitalizácia vo vojenskej nemocnici spojená so sériou dôkladných vyšetrení. Je to dosť zdĺhavý proces
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a bolo jasné, že to môj prípad nebude. Tak
som, nakoniec strávil svoju prvú noc v kasárňach v civile.
Na druhý deň hneď po raňajkách,
ktoré som samozrejme absolvoval zasa
v civile, ma odviedli k veliteľovi útvaru
a tam som sa dozvedel, že na základe informácií zo ZDŠ a MNV Brodské bolo
zistené, že som nedôveryhodnou osobou
a preto nemôžem absolvovať poddôstojnícku školu a stať sa poddôstojníkom Československej ľudovej armády. Na moju
otázku, čo mám teda robiť, mi povedal, že
si mám zobrať všetky svoje veci a odísť na
Vojenskú správu do Senice. Dôstojník,
ktorý bol so mnou, sa na veliteľa útvaru
nechápavo pozrel a spýtal sa, koho má
so mnou na vojenskú správu poslať. Veliteľ mu odovzdal môj povolávací rozkaz a odpovedal, že tam mám odísť sám
a bez doprovodu. Tam sa vraj dozviem,
čo mám ďalej robiť.
Keď ma dôstojník odprevádzal naspäť
do roty, kde som spal, tak mi povedal, že
takéto niečo ešte nezažil a nevie, čo si má
o tom všetkom myslieť. Keď sme dorazili
do roty, oznámil mazákom rozkaz veliteľa
a tí sa iba nechápavo pozerali na seba. Také čosi ešte nezažili, aby vojak, čo už raz
narukoval, hneď na druhý deň v civile
a bez eskorty mohol opustiť brány kasární. Zobral som si teda z izby všetky svoje
veci a dozorný roty ma odprevadil k bránam kasárne. Keď som odchádzal, tak mi
na rozlúčku povedal túto vetu: „Ty si asi jediný vojak Varšavskej zmluvy, ktorého bezdôvodne poslali z vojenčiny domov“.
Keď som sa trocha prechádzal po meste
a prišiel na vojenskú správu, tak ma poslali za jednou civilnou zamestnankyňou.

Kde in í kon čia , m y za čína m e
Keď som jej vysvetlil situáciu, tak niekam
zatelefonovala. Po krátkej výmene názorov a skonštatovaní, že toto je teda bordel,
položila slúchadlo. Chvíľočku sa na mňa
bezradne pozerala a nakoniec mi povedala: „Viete čo, choďte pekne domov!“ To,
čo mi povedala, bolo síce aj pre mňa nepredstaviteľné a naozaj mi to pripadalo
ako zázrak, ale predsa len som si jej dovolil oponovať. Ukázal som svoj povolávací
rozkaz a povedal som jej: „Nemôžem
predsa len tak odísť domov, lebo mám povolávací rozkaz, podľa ktorého som mal
včera nastúpiť na povinnú základnú vojenskú službu a ak pôjdem domov, tak pre
mňa príde eskorta ako pre dezertéra“.
Spomínaná pani sa na mňa chvíľu bezradne pozerala a hlasito a zhlboka to predýchavala. Potom rázne zavelila: „Viete čo,
dajte mi ten povolávací rozkaz“. Bez dlhšieho váhania som jej ho odovzdal. Keď
som sa k nej priblížil, aby som jej ho podal,
tak ho doslova schmatla ako lev a pred
mojimi očami ho zúrivo roztrhala na márne kúsky a hodila do koša. Potom sa a mňa
znova prísne pozrela a povedala: „Choďte
domov, ja vám garantujem, že Vás vôbec,
ale vôbec nikto hľadať nebude“.
Hovorila to tak presvedčivo, že som
sa jednoducho otočil a pobral sa domov.
Až cestou autobusom som si uvedomil,
že vlastne nemám žiaden dôkaz o tom,
že som skutočne narukoval a ani žiaden
dôkaz o tom, že ma poslali domov z vojny. A môj povolávací rozkaz skončil tiež
roztrhaný na cimpr-campr kdesi v koši.
Takto sa skončil môj „pokus o narukovanie k vojenskému útvaru v Senici.
Keď som prišiel domov, mamka práve
pracovala v záhrade. Bol krásny aprílový

J edin ý voj ak Va ršav skej z m lu vy
deň a tak využívala nádherné slnečné počasie. Keď som ju pozdravil, tak sa doslova zľakla. Čo tu robíš? Prečo nie si na
vojenčine? Moja odpoveď bola lakonická:
„Vieš, mami, nepáčilo sa mi tam, tak som
utiekol domov“. Mama to ako žart, samozrejme nevzala a jej reakcia bola vystrašená: „Neblázni, musíš ísť späť, príde
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po teba eskorta. Nuž som jej teda dopodrobna vyrozprával, čo som práve zažil.
A mal som naozaj čo robiť, aby mi uveril
aj otec, ktorý sa krátko nato vrátil z práce.
O kamarátoch a kolegoch v práci ani nehovorím. Tí si ma ešte niekoľko týždňov
doberali, že ide pre mňa eskorta. Fakt je
ale ten, že naozaj nikdy neprišla.

Kde in í kon čia , m y za čína m e
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Vojakom v Jičíne
(VÚ 80 22 Jičín)
Prešlo len niekoľko mesiacov, ktoré
som bez nároku na dovolenku, väčšinou,
strávil pracovne. Všetku dovolenku som si
totiž vybral hneď, po tom, ako som dostal
povolávací rozkaz na výkon základnej vojenskej služby do Senice. S tohto dôvodu
som na ďalšiu dovolenku nárok nemal
a tak som bol nútený pracovať v nadčasoch, aby som mal aspoň nejaké náhradné
voľno a mohol si v lete oddýchnuť.
Prišiel september a ja som dostal ďalší
povolávací rozkaz, tentokrát do Jičína.
A tak som znova poodovzdával v práci
všetky veci, povybavoval potrebné formality a chystal sa na svoj ďalší pokus
o narukovanie na základnú vojenskú
službu. Dovolenku som už nemal a tak
som musel byť až do posledného dňa
v práci, kde sa už uzatvárali stávky, do
koľkých dní sa vrátim domov. Rozlúčil
som sa s rodičmi, súrodencami, priateľmi
v práci, s pánom farárom Benediktom
Františkom Wildom a s pánom kostolníkom Ignácom Krídlom a išiel som bojovať.
Do Jičína som sa dostal špeciálnym rýchlikom z Kútov, kde som sa zoznámil
s niektorými chlapcami, čo tiež cestovali
do Jičína. Keď sme prišli na vlakovú stanicu v Jičíne, tak už tam na nás čakali vojenské autá V3S, aby nás odviezli do
miestnych kasární, čo som aj s niektorými
chalanmi odmietol. Radšej sme sa vybrali
do kasární pešo, aby sme prišli v určenom čase, ale nie skorej, lebo sme mali

pred sebou ešte 730 nekonečných dní.
Pred kasárňami v Jičíne bola nádherná
Lipová alej, ktorú tam nechal vysadiť ešte
gróf Waldštejn. V tôni týchto nádherných stromov, ktorých tam bolo niekoľko
stoviek, sme aj s niektorými ďalšími regrútmi čakali až do trinástej hodiny, kedy
sme museli vstúpiť za bránu kasární. V tej
chvíli sa stala aj jedna veľmi zaujímavá
udalosť. Peter Jurko, jeden z regrútov čo
s nami rukoval, to vo chvíli, keď sme
vchádzali za bránu kasárni psychicky nejako nezvládol. Zrejme i trocha posilnený
alkoholom, sa zrazu strhol a začal utekať
s výkrikom: „střízlivé nás nedostanou“,
smerom preč od kasární. Najprv sme to
brali s humorom, lebo sme si mysleli, že to
iba tak finguje, aby zmiernil vážnosť situácie, v ktorej sme sa nachádzali, ale
pravda bola taká, že sa do kasárni dostal
až na druhý deň a mal z toho menšie problémy. Na nástupe nám oznámili, že ho
priviedla eskorta.
Len čo sme prešli bránou, všetkých
nás odviedli do jednej miestnosti, kde
sme sa prezliekli do modrých vojenských
teplákových súprav, v ktorých sme už absolvovali aj povinné strihanie vlasov. Odtiaľ nás odviedli do budovy prijímača,
kde sme vyfasovali všetku potrebnú vojenskú výstroj a oblečenie.
Pobyt v prijímači bol ťažký a najhoršie
bolo zvyknúť si na presný časový harmonogram nástupov, ktorý sa v prijímači

Voj akom v J ičín e
veľmi prísne dodržiaval. Deň pravidelne
začínal ráno o šiestej hodine budíčkom
a nástupom na rozcvičku. Po rozcvičke
nasledovala ranná hygiena, čistenie obuvi
vzápätí nástup na raňajky. Po raňajkách
bol nástup na bojové rozdelenie. Hneď po
rozdelení začínal výcvik, ktorý končil
okolo jednej hodiny poobede, kedy nasledovala obedňajšia prestávka. V rámci
prestávky bolo potrebné znova vyčistiť
a naboxovať kanady. Až potom bol nástup na obed, po ktorom nasledovala
spravidla chvíľka oddychu. Potom nasledoval ďalší nástup na rozkaz, na ktorom
sa vojaci oboznamovali s programom na
budúci deň a boli pridelené „rajóny“ (kto
a kde bude upratovať). Po rozkaze nasledovalo pochodové cvičenie, ktoré končilo
spravidla až tesne pred večerou. Po tomto
cvičení nasledoval ďalší nástup a spoločný odchod na večeru. Po večeri bolo na
programe znova povinné čistenie obuvi
a následné povinné sledovanie 730 dielneho seriálu s názvom Televízne noviny.
Po nich krátka prestávka, kedy sa vojaci
mohli venovať svojím záľubám, alebo pozeraniu televízie do 21. hodiny, kedy bol
vyhlásený nástup na rajóny. Po splnení
povinností na rajónoch bol posledný nástup dňa a kontrola početného stavu vojakov. Po ňom nasledovala večerná hygiena a o 22.00 hodine večierka. Takto to
prebiehalo počas prijímača spravidla
každý deň, okrem nedele.
Po čase, keď sme sa lepšie navzájom
zoznámili, to už bolo vcelku dobré. Raz,
keď sme boli na obede, tak si ku mne prisadol jeden vojak z prijímača a chvíľu sa
na mňa pozeral. Potom ukázal prstom na
môj nenápadný ruženec na prste, ktorý

29
som dostal od pátra Benedikta Wilda
a opýtal sa ma: „Vieš, čo je toto“? Áno, odpovedal som mu, je to ruženec. Tak, aby si
vedel, odteraz už máš aj v Krnči priateľov.
Ten vojak základnej služby z Krnče sa volal Štefan Hodál a ako som sa neskôr dozvedel, bol to katolícky kňaz. Komunistický režim totiž neuznával vysokú školu
teologickú a ani titul, ktorý kňazi po štúdiu dostávali. A preto na rozdiel od absolventov iných vysokých škôl (na vojenčine sme ich nazývali špagáti), boli na
vojne nie rok, ale dva roky a nedostávali,
na rozdiel od „špagátov“ ani žiadnu vojenskú hodnosť. Rozdiel bol aj v tom, že
špagáti mali počas štúdia, každý týždeň, jeden deň „vojenskej prípravy“
a cez prázdniny, šesťtýždňové sústredenie
u niektorej vojenskej posádky v republike.
Niekoľko týždňov po narukovaní – výcvikovke, skladali skúšky po ktorých dostávali podľa úspešnosti spravidla poddôstojnícku hodnosť. Dôstojnícke skúšky
skladali po polročnej službe. Dali sa rozoznať už na prvý pohľad, lebo mali
trocha inú vojenskú rovnošatu na ktorej
bola poddôstojnícka hodnosť, zvýraznená
okrasnými absolventskými koľajničkami.
Od spomenutej chvíle sme sa stali dobrými priateľmi. Števo bol taký nenápadný
chalan. Už v prijímači som ho obdivoval za
to, že vždy dokázal zohnať kľúče od nejakej miestnosti, kde sme sa aj s ďalšími veriacimi vojakmi mohli utiahnuť a pomodliť sa spoločne ruženec, alebo si oddýchnuť.
V kľude sa porozprávať, niečo si prečítať,
prípadne napísať nejaký list domov.
Veľmi rád počúval spev „petimetrov“
(vojaci ktorých vojenská služba trvala len
šesť mesiacov) rómskeho pôvodu Honzu
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Kraku a Honzu Samka. Po skončení prijímača som bol zaradený do spojárskej
roty. Števo bol zaradený ako obsluha modernej výzbroje ČSĽA, „Dany“ (kanónu
na kolesovom podvozku), ktorý bol predchodcom dnešnej „Zuzany“. Dana bola
pýchou výzbroje Vojenského útvaru číslo
80 22 – Jičín.
Hneď po prijímači ma Števo zoznámil s aktívnou rodinou Forbelských z Jičína. Otec rodiny bol trvalým diakonom
v miestnom rímskokatolíckom kostole
a ich syn Anton bol v tom čase študentom
teológie. Ďalší dvaja súrodenci, ktorých
som tiež spoznal, boli Pavol a Lýda, ktorí
v tom čase navštevovali stredné školy.
Nemali sme žiaden problém ísť na vychádzke do kostola, kde sme sa samozrejme po svätej omši aj stretávali a rozprávali. Boli to veľmi milí a prívetiví
ľudia, ktorí nás radi pozývali občas aj
k sebe domov na obed. Pavol s Lýdou nás
často navštevovali aj v kasárňach v návštevnej miestnosti. Neďaleko Jičína,
v kláštore v Přepychoch, mali svoje pôsobisko aj Dcéry Božskej lásky (vincentky), ku ktorým patrila aj moja priateľka Helenka Šišková a jej sestra Eva.
Poznal som ich z Brodského, kam chodili
na návštevu za naším pánom farárom B.
F. Wildom. Páter Benedik totiž predtým
pôsobil ako kaplán v ich rodnej obci. Obe,
samozrejme oblečené v civile, ma prišli
tiež navštíviť do kasární v Jičíne a tak
som ich zoznámil aj so Števom. Mali
sme radosť z toho, že sme sa aj tu stretli
a mohli sa vzájomne povzbudiť.
Tieto naše návštevy samozrejme neostali bez povšimnutia u príslušníkov vojenskej kontrarozviedky. Viackrát sa mi
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stalo, že som bol predvolaný k podplukovníkovi Zajacovi, ktorý mal na starosti
našu „správnu politickú orientáciu“. Vyzvedal sa, s kým a kam chodím na vychádzku. Po tom, čo som sa zahlásil: „Súdruh podplukovník, vojak Čulen, prišiel
som na váš rozkaz“ mi takmer vždy odpovedal: „Zaraďte sa súdruh Marek Čulen“. Bol to taký rituál, na ktorý som mu
vždy odpovedal, že nie som Marek Čulen, ale vojak Anton Čulen. Ďalej som
uviedol, že pre mňa bol z mojej rodnej dediny Brodské oveľa väčšou osobnosťou
katolícky kňaz Martin Čulen, ktorý bol aj
jedným z popredných zakladateľov Matice Slovenskej a zakladateľ prvého Slovenského katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Samozrejme, že jeho
prvoradým záujmom bolo zistiť, či chodím počas vychádzky do kostola. Povedal
som mu, že ja v prvom rade chodím preto
na vychádzku, aby som mohol ísť do kostola na svätú omšu a samozrejme aj na
sväté prijímanie. Tiež som uviedol, že to,
že môžem slobodne chodiť do kostola je
zaručené aj v medzinárodne uznávanej
charte ľudských práv OSN. Pokiaľ ja viem,
tak náboženskú slobodu, kam patrí aj návšteva bohoslužby v kostole, garantuje aj
Ústava Československej socialistickej
republiky! Opýtal som sa ho teda, či má
niečo proti Ústave ČSSR. Vtedy mi podplukovník Zajac povedal, že on proti
Ústave ČSSR nič nemá a tá skutočne
zaručuje náboženskú slobodu. Na záver
ma ešte upozornil, aby som sa nestýkal
s ľuďmi, ktorí môžu byť napojení na nepriateľské západné spravodajské služby,
medzi ktoré patrí aj Vatikán. V tejto súvislosti spomenul moje kamarátstvo so Šte-

Voj akom v J ičín e
vom a priateľov, čo ma navštevujú. Tým
sa náš rozhovor skončil.
Tieto rozhovory s podplukovníkom
Zajacom som síce chápal ako pokus o zastrašovanie, ale vzhľadom na to, že som
nerobil nič zlé, neprikladal som im väčšiu vážnosť. Boli to tie isté praktiky, ktoré som veľmi dobre poznal už zo ZDŠ
Brodské, SOU ZVL Skalica, ale aj zo zamestnania v Nafte Gbely.
Do kostola so Števom sme chodili aj
naďalej. Inak to nebolo ani vo vzťahu s rodinou Forbelských. V útvare sa začali zintenzívňovať osobné prehliadky, ktoré
zvlášť u Števa bývali pomerne často.
Števo sa o nich počas stretnutí v jedálni
takmer vždy zmieňoval. Pri jednej takejto
prehliadke vraj u neho našli na papieri
napísané nejaké politické vtipy, ktoré som
mu ešte v prijímači rozprával. Zrejme aj
tieto prispeli k tomu, že dostal štrnásť
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ostrých dní väzenia. Táto „pálka“ sa mu
zvýšila na „oko“ (21 dní väzenia) po tom,
ako mu ktosi do väzenia prepašoval sáčkové mlieko. Náhodou som sa totiž dostal
v čase jeho výkonu trestu ako strážny do
väzenia, kde mi všetko vyrozprával. Aká
bola naša radosť, keď sme sa spolu stretli
aj vo väzení. Števo si ako katolícky kňaz
musel po skončení ZVS celých dvadsať jeden dní nadsluhovať, hoci boli aj oveľa
horšie delikty vojakov, ktorým bol trest
vymazaný a išli domov spolu s ostatnými
v riadnom termíne.
Krátko na to som sa dozvedel, že budem prevelený na iné miesto. Mal som
síce zdravotné problémy súvisiace s poúrazovou migrénou, kvôli ktorým som
absolvoval aj vyšetrenia vo vojenskej nemocnici v Prahe, ale bolo mi jasné, že toto
súvisí najmä s mojím priateľstvom so Števom a Forbelskými.
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Bojové rozdelenie
Rote spojárov, do ktorej som bol pridelený, velil major Mráz. Tak ako v Senici,
aj v Jičíne pôsobili delostrelci len s tým
rozdielom, že vo výzbroji mali aj moderné húfnice na kolesách „Dany“. Krátko na to, ako som sa dostal ku spojárom,
museli sme sa presťahovať do inej budovy, lebo budova, v ktorej sme boli ubytovaní, sa mohla každú chvíľu zrútiť.
Veľmi dobre si pamätám na prvé noci
v tejto rote a to najmä na chvíle, kedy
som sa v noci budil s pocitom, že som na
hojdačke. V miestnosti boli totiž tak vyduté parkety, že keď niekto prešiel z jednej strany izby na druhú, tak sa celá podlaha aj s posteľami, na ktorých sme spali,
vlnila ako more počas búrky.
A práve tu som zažil prvé boro (bojové rozdelenie). Takto nazývali opití mazáci svoj nočný návrat z vychádzky, pri
ktorom rozbíjali a demolovali všetko, čo
im stálo v ceste. Izbami vtedy lietali sklenené pivové a vínové fľaše, ktoré sa pri
dopade na protiľahlú stenu rozleteli na
márne kúsky. Mazáci počas tohto triumfálneho návratu na izbu zhadzovali spiacich „zobákov z bydiel“ na zem a železnými tyčami potom rozbíjali a demolovali
skrine s odevom a osobnými vecami šokovaných mladých vojakov, ktorí doslova
nevedeli, kde je sever. Pritom dookola
revali dve slová „bufet-sahara“, čo znamenalo, že sú hladní a smädní. Vojaci
z nového ročníka museli vzápätí plniť

všetky želania mazákov a stíhať pritom aj
zametať a upratovať izbu. Celé toto divadlo trvalo spravidla dovtedy, pokiaľ sa
unavení mazáci nenajedli a neuhasili
smäd šumienkou (šumivá malinovka
v prášku, v cene 0,20 Kčs, ktorý bol rozriedený vo vode). Potom si už spokojne
ľahli na gavalce a zaspali, ako po dobre
vykonanej práci. Ráno sa väčšinou všetci
tvárili tak, ako keby sa vlastne nič nestalo. Takéto bojové rozdelenia sa tam konali niekoľko krát do mesiaca, v závislosti
od solventnosti aktérov.
Počas jedného takéhoto bojového rozdelenia sa odohral aj nasledujúci incident.
Jedného dňa, (v tom čase sme už boli presťahovaní v inej budove) sa neskoro v noci
vrátili z vychádzky podgurážení alkoholom aj dvaja vojaci, čo boli so mnou
v rote. Nikdy som sa vlastne ani nedozvedel, koľko rokov už sú na vojenčine,
lebo sa hovorilo, že „dostali prokurátora“
a boli zavretí vo vojenskej väznici v Sabinove (povrávalo sa, že v Jičíne bola za
dramatických okolností pred niekoľkými
rokmi potlačená vzbura väzňov a viacerí
vojaci skončili v Sabinove). Jeden sa volal
Jiří P. a druhý Ivan S. S Ivanom som si dovtedy celkom dobre rozumel, lebo mal,
tak ako aj ja, rád humor. Keď raz prišli neskoro v noci na izbu, začali asi 40-centimetrovou cólovou pozinkovanou trubkou
rozbíjať dvere na všetkých našich plechových skrinkách, čo boli na izbe. Keď ich
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vylomili, tak do skriniek, kde sme mali
uložené v komínkoch spodnú vojenskú
bielizeň a ostatné oblečenie, postavili
fľašu a z niekoľkých metrov do nej začali
triafať s tou tyčou, až pokiaľ sa fľaša nerozbila. To sa opakovalo niekoľko krát po
sebe a my mladí zobáci sme im mali pri
každom úspešnom zásahu začať tlieskať.
Keď ich to prestalo baviť a všimli si, že ja
im veľmi netlieskam, vyzvali ma, aby
som s nimi išiel do vedľajšej spojovej
miestnosti, kde boli uložené vysielačky
a akumulátory do vysielačiek. Do miestnosti zavolali aj Petra V. (prezývali ho
Dúle), ktorý bol o pol roka dlhšie na vojenčine ako ja a tiež pochádzal zo Záhoria
(Moravský sv. Ján). Keď sme tam prišli,
tak mi rozkázali, aby som si dal okamžite
dole pyžamo. Medzi tým pozhadzovali
zo stola všetky veci a prikázali mi, aby
som sa postavil na stôl. Potom jeden
z nich napojil do zástrčky dva holé káble,
ktoré na koncoch boli odblankované
s tým, že vyskúšajú, ako budem reagovať,
keď dostanem zopár elektrických šokov.
Vraj uvidia, či mi ten Pán Boh pomôže.
Keď Peter V. videl, že naozaj chcú tie
káble napojené na 220 voltovú zástrčku
priložiť na moje holé telo, celý sa začal
triasť a prehováral ich, aby to nerobili,
lebo je to veľmi nebezpečné a mohli by mi
ublížiť. Stál som tam bez pohnutia na
stole, modlil som sa a čakal som, čo sa
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bude diať. Mal som voľné ruky a v prípade, že by sa ma dotkli, tak som bol odhodlaný brániť sa. Všade naokolo boli
ťažké batérie a vysielačky, ale napriek
tomu som zostal pokojný a prosil som
Boha o to, aby urobil zázrak a nemusel
som sa brániť násilím. Bola to asi hodinová skúška nervov, kedy sa každá sekunda zdala až neuveriteľne dlhá, ale
zrazu v istej chvíli som si všimol veľký
zlom v ich správaní. Z výrazov ich tvárí
sa v istom okamihu ako šibnutím čarovného prútika vytratila všetka nenávisť
a zúrivosť a začala sa akási zvláštna premena. Bolo to až neuveriteľné, ale cítil
som, že už mi žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Neviem, či sa to stalo preto, lebo
z ich organizmu ten alkohol, či drogy, vyprchal, ale som naozaj presvedčený o tom,
že Peter mi v tú noc aj s Božou pomocou,
naozaj zachránil život. Nebyť jeho, asi by
to všetko dopadlo úplne inak. Na neustále Petrovo naliehanie nakoniec totiž
predsa len ustúpili od svojho úmyslu
a všetci sme odišli až niekedy okolo
štvrtej hodiny ráno v pokoji spať. O tom,
čo sa v tej noci stalo, sme potom už nikdy
nehovorili, šikanovanie prestalo a správanie v rote sa dostalo do normálu. Takéto „boro“ som tam už potom nikdy
nezažil, ale ako sa ukázalo neskôr, oveľa
horšie a dramatickejšie „borá“ ma ešte
len čakali.
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Prevelený do Vimperku
Už bola takmer polovica decembra za
nami, keď som sa asi dva dni pred termínom dozvedel, že budem 16. 12. 1986 prevelený do VÚ 38 70 vo Vimperku. Ihneď
som vyhľadal Števa, aby som mu to oznámil. No keď som prišiel za ním, tak mi
Števo prekvapený mojou správou povedal, že on je v ten istý deň prevelený do
Prachatíc. Obom nám bolo jasné, že to
nie je vecou náhody, ale prijali sme to
s pokorou, ako vôľu Božiu. Boli sme presvedčení, že nás prevelili preto, že sme
nebojácne vyznávali našu vieru v Boha.
Posledný raz sme sa spolu navečerali v jedálni a pomodlili ruženec. Boli sme presvedčení, že aj keď obaja odchádzame na
Šumavu, tak je veľmi nepravdepodobné,
že by sme sa ešte niekedy stretli na jednom mieste. No aj keď sme to netušili,
Pán Boh aj v tomto prípade pre nás prichystal jedno veľké a neuveriteľné prekvapenie.
Z Jičína sa mi odchádzalo ťažko a myslel som na bezcitnosť ateistického komunistického režimu, ktorý roztrhá akékoľvek priateľské puto v nádeji, že takto
zlomí vieru dvoch mladých mužov v Boha. Rozmýšľal som aj nad tým, ako to
zvládne Števo a čo nás oboch čaká na novom mieste. Po príchode vlakom do Vimperku ma nečakalo nič dobré a znova som
zažil to, čo som zažil pri svojom prvom
narukovaní do Senice. Už pri mojom príchode sa na mňa všetci pozerali ako na

zjavenie a nie ako na vojaka, ktorého by
tam čakali. Odovzdal som im dokument
o prevelení a po skontrolovaní mojej vojenskej knižky mi už bolo z výrazov v ich
tvárach jasné, že cesta z Jičína do Vimperku nebola ani zďaleka taká dlhá, ako
bude cesta z vrátnice VÚ Vimperk do
roty, kde mám byť ubytovaný. Bola zima
a vonku husto padal sneh. Keď som prišiel do kasární, tak bolo ešte svetlo, ale
keď som sa dostal do roty, kde som mal
byť zaradený, tak už bolo po večierke
a všetci vojaci spali. Než som sa teda dostal z vrátnice do roty, tak prešlo aspoň
šesť hodín a v rote už tým pádom nebol
žiaden vojak z povolania, ktorý by ma
prijal a ubytoval. Všetci sa čudovali, že
som tam prišiel a nepochybovali ani na
chvíľu, že je to len moja tranzitná stanica.
Bol som už ale taký unavený, že som
ledva stal na nohách a tešil som sa, keď
mi ukázali v prázdnej izbe posteľ, kde
môžem prespať. Na druhý deň ráno prišiel za mnou veliteľ mostovej roty, a pýtal
sa ma, že kto a prečo ma tam poslal, lebo
u nich je vraj vojakov dosť a žiadneho
nepotrebujú. Keďže nevedel, čo má so
mnou robiť, tak ma vždy po raňajkách
poslal do izby v rote, aby som tam čakal
na ďalší rozkaz, lebo ostatní vojaci mali
svoje zamestnanie. Takto to išlo minimálne dva týždne. Na izbe v rote do
obeda okrem dozorného roty a jeho pomocníka nik nebol a tak som mal veľa
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času na to, aby som si čítal Nový zákon,
ktorý som mal pri sebe a okrem toho som
sa ešte veľa modlil. Sedieť na izbe som
mal tak ako ostatní „zobáci“ zakázané
a tak som celé dni stál pri okne vedľa svojej postele, čítal Bibliu, modlil sa a pozeral som sa na nádherne zasnežené Šumavské hory. Nerozumel som tomu, ale
chápal som to ako dar voľného času od
Boha na modlitbu, ktorú som veľmi potreboval. Boh mi dal už dávno predtým
zvláštnu milosť modlitby a tak pre mňa
nebol problém pomodliť sa denne aj tridsať ružencov! Ako som raz čítal v jednom životopise ktoréhosi svätca, tak samota býva pre bohaté duše odmenou
a nie trestom.
Mazáci, ktorí tam boli, prišli jedného
dňa s informáciou, že vraj som v kasárňach v Jičíne nabonzoval (udanie – nahlásenie nejakého trestného činu iného vojaka nadriadeným) svojich mazákov, ktorí
vraj na základe toho skončili vo vojenskom väzení v Sabinove. Dokonca tvrdili,
že poznajú aj mená vojakov, ktorých som
mal udať. Automaticky som ich teda požiadal, nech povedia mená týchto osôb
a keď teda všetko vedia, tak aj konkrétne,
v akej veci som tak konal. Samozrejme, že
nevedeli povedať nič konkrétne, lebo to
bola lož. No ja som sa na základe nejakej
spravodajskej hry stal bonzákom a podľa
toho sa so mnou aj všetci začali baviť.
Z mojej strany nebolo pochýb, že je to
istý dobre premyslený spôsob spravodajskej hry voči mojej osobe aj s vedomím
veliteľa roty. Vyplynulo to aj z jedného
nášho osobného rozhovoru a z komunikácie vojakov v rote, ktorú som náhodou
zachytil. Stupňovalo to napätie v rote
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a útoky mazákov voči mojej osobe, čo sa
prejavovalo najmä pri rajónoch a upratovaní na izbe, ktoré som vykonával prakticky neustále. Do rajónov som sa zapájal
aj vtedy, keď som nemusel a pomáhal
som tak ostatným vojakom, ktorí boli na
vojenčine rovnako dlho ako ja. Bolo vidieť, že si to začali vážiť, ale veľmi sa so
mnou baviť nechceli, lebo to mali od mazákov zakázané. Nerozumel som (a nerozumeli tomu ani ostatní vojaci v rote)
prečo ma veliteľ roty vždy po rozdelení
posiela každý deň ako jediného vojaka
z celej roty naspäť na izbu. Vonku totiž už
niekoľko dní neustále snežilo a všetci
ostatní vojaci, vrátane „petimetrov“ (náhradná vojenská služba šesť mesiacov)
ho chodili odpratávať po celom areáli kasární. (V roku 1986-87 bola mimoriadne
bohatá nádielka snehu takmer v celej Európe). Aj táto skutočnosť, že som sa nezúčastňoval vôbec na odpratávaní snehu
tak ako ostatní a bol nedobrovoľne uväznený stále na izbe, vyvolávalo voči mojej
osobe určité napätie. Viackrát som preto
žiadal veliteľa roty o pridelenie nejakej
práce, ale on stále tvrdil, že ešte nevie, na
ktorú rotu a na akú funkciu budem zaradený a preto mi nemôže prideľovať
prácu. Mazákom sa to samozrejme nepáčilo a začali mi dávať dookola rajóny na
izbe, čo mi ale neprekážalo, lebo aspoň
takto som sa cítil užitočný. Trvalo to viac
ako dva týždne. Stále som nebol nikam
zaradený a nemal som ani vyfasované
žiadne iné veci okrem toho, čo som si priniesol vo veľkej poľnej z Jičína. Šťastie
bolo v tom, že neustále snežilo a vyšiel
rozkaz od veliteľa útvaru, že všetci vojaci
musia povinne chodiť niekoľkokrát za
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deň, ale aj v noci, odpratávať sneh. Nuž
som teda začal chodiť aj ja. Na rozdiel od
ostatných som ale nemal vyfasované
žiadne zimné doplnky, ani bufy (zimná
vysoká zateplená obuv) ako ostatní vojaci
a tak som to zo začiatku absolvoval bez
zimných doplnkov a v kanadách. Dokonca aj sneh ma zo začiatku nechali odpratávať na korbu auta holými rukami.
Potešilo ma, že mazáci na to začali upozorňovať veliteľa roty a ten dal nakoniec
príkaz, aby som dostal všetko potrebné,
ako mali ostatní vojaci. Napriek tomu
som stále nebol zaraďovaný do služieb v
rote, ani do strážnej služby, ako ostatní
vojaci z našej roty, čo mazákov doslova
rozčuľovalo. Stále som teda robil rajóny
na izbe, k čomu sa pridalo aj nosenie
dreva, uhlia, čistenie peteriek a kombajnovanie podlahy. (Kombajn bola v tom
čase špeciálna pomôcka na leštenie podlahy. Bola to doska, na ktorej boli zo spodnej strany tesne vedľa seba priklincované
kefy na čistenie topánok. Potom už stačilo
len postaviť sa na kombajn oboma nohami a s krúživými pohybmi tela a vlastnou váhou sa podlaha leštila). Najhoršie
ale bolo to, že ma aj bez dôkazov stále nazývali bonzákom, čo sa v mazáckom prostredí len tak neodpúšťa. Aj keď na toto
tvrdenie neexistovali žiadne dôkazy, mazáci mi to neustále tvrdo pripomínali
a pomerne často počas rajónov pri mne
stáli s pokrikom „dělej“. Stávalo sa i to, že
ma chytali provokatívne pod krk s cieľom
vyvolať bitku. Samozrejme, že sa to sa
odrazilo na mojom zdravotnom stave
a vrátila sa mi silná migréna. Na ošetrovni som síce dostal nejaké lieky proti
bolesti hlavy, ale veľmi nezaberali.

Kde in í kon čia , m y za čína m e
Prišiel Štedrý deň a moje prvé Vianoce na vojenčine. Ráno sme dostali povolenie osprchovať sa, ale vzhľadom na
to, že ma mazáci poslali niekoľkokrát po
uhlie do pivnice, aby mohli v teplúčku na
PVS-ke pozerať vianočné rozprávky, tak
to bolo úplne zbytočné. (Pod skratkou
PVS (politicko-výchovná světnice) sa rozumela spoločenská miestnosť s televízorom, kde sa konali politické školenia
mužstva a povinné sledovanie televíznych novín).
Keď ma totiž prvýkrát priviedli do
pivnice, nevidel som nič iné, len veľké
hromady niečoho čierneho. Najprv som
si myslel, že je to zem, ale bol to uhoľný
prach, z ktorého bolo potrebné povyberať
uhlie a priniesť ho na PVS-ku. Bola to
dosť náročná práca, ktorá pripomínala
v mnohom prácu zlatokopov na Aljaške.
Spočívala totiž v tom, že sme si priniesli
z kuchyne prázdne debničky z umelej
hmoty na prenášanie zeleniny. Do týchto
debničiek sme naberali lopatami spomínaný uhoľný prach. Následným osievaním sme získavali malé hrudky uhlia,
ktoré ešte v prachu zostali a tie sme používali na kúrenie. Spôsobovalo to samozrejme aj vírenie prachu, ktorý sa usadzoval predovšetkým do vlasov a zanášal
dýchacie cesty asi tak, ako pri práci
v bani. Takýmto spôsobom nabrať dve
plechové vedrá uhlia trvalo vždy takmer
hodinu. Aká bola naša radosť, keď sme
objavili nejaké väčšie kusy zasypaného
uhlia. Tešili sme sa naozaj ako zlatokopi
na Aljaške a nazývali sme takéto „nálezisko“ zlatou žilou, o ktorej sme nikomu
nehovorili, až pokiaľ sme ju „nevyťažili“. Z pivnice sme vychádzali spravidla

Prevelen ý do Vimp erku
špinaví ako baníci a keď sme prišli na
PVS-ku, tak mazáci chytili vedrá s uhlím,
vysypali ich do Peteriek (kachle na tuhé
palivo), vrátili nám ich naspäť a všetko
sa začalo odznova.
Našťastie sa pridali ku mne aj ďalší
a podarilo sa nám v kasárňach pozbierať
zo skladov drevo a nejaké zásoby uhlia.
Blížila sa štedrá večera a ja som bol aj
s niektorými ďalšími vojakmi špinavý ako
prasa. Teplá voda nešla a osprchovať sa
nedalo, lebo v rote boli len umývadla a žiaden sprchovací kút. Bol tam síce kotol na
tuhé palivo, v ktorom sa dala zohriať

37
voda, ale toto privilégium mali len mazáci. Tí jediní mali schované hadice, ktoré
sa dali napojiť na vodovodný kohútik
a bolo ich možné použiť ako náhradu
sprchy. Ak som teda chcel byť pri štedrovečernom stole aspoň trocha čistý, musel
som sa vyzliecť v pomerne chladnej umyvárke do pol pása a ilegálne sa umyť
v úplne ľadovej vode a to ešte tak, aby si to
nevšimli mazáci. Nesmela teda po mne
zostať mokrá ani podlaha. Našťastie to
prebehlo celkom hladko, aj keď umývanie
hlavy šampónom v úplne ľadovej vode nie
je práve veľmi príjemná vec.

Kde in í kon čia , m y za čína m e
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Štedrá večera v kasárňach
Obliekol som si vychádzkové šaty
a po nástupe roty sme odpochodovali na
slávnostnú štedrovečernú večeru. Keď
sme už sedeli za slávnostne prestretými
stolmi, tak som sa dozvedel, že na večeru
nebude ryba ani filé, ale všetci vojaci dostanú jednotne rezeň. Neviem, či to bolo
úmyselne, ale za stolom okolo mňa sedeli
samí mazáci. Už predtým som im hovoril, že kresťania podľa tradície na Štedrý
deň mäso nejedia, ale dodržiavajú pôst.
Začali sa mi teda posmievať, že dnes budem musieť túto tradíciu porušiť. Nechcel som dať nikomu zlý príklad a chcel
som túto tradíciu dodržať, tak, ako sme ju
dodržiavali aj doma. Povedal som, že ani
to, že sme na vojne, by nemal byť dôvod
na to, aby sme ako kresťania túto tradíciu
nedodržali. Preto aj ja túto tradíciu zachovám a mäso jednoducho jesť nebudem. Stalo sa ale to, čo som nečakal a toto
moje vyjadrenie niektorých mazákov doslova rozzúrilo. Začali sa mi vyhrážať, že
tú večeru zjem celú aj s tým rezňom a keď
nie, tak mi to mäso sami napchajú do úst,
či sa mi to páči, alebo nie. Tu som vraj na
vojne a nebudem si tu robiť to, čo chcem,
ako v civile. Začínal som sa dostávať do
dosť zlej situácie a nevedel som odhadnúť, čo sa všetko môže stať, ak budem
trvať na tom, že mäso jesť nebudem. Na
druhej strane sa oči všetkých upierali na
mňa a bolo teda jasné, že ak by som rezeň
zjedol, tak by toto moje počínanie pohor-

šilo ostatných. Nuž som sa teda začal
modliť, aby mi Pán Boh dal silu nezradiť
svoju vieru v neho a nepohoršiť iných
zlým príkladom, aj keď sa mi vyhrážajú
násilím. Pred večerou bol slávnostný prípitok. Stoly boli netradične prestreté a vyzdobené ako na svadobnú hostinu a na
nich boli položené taniere bohato zdobené južným ovocím a chutnými zákuskami. Bolo to úžasné, keď som si uvedomil, že táto netradičná a slávnostná
večera, ktorá sa v kasárňach ateistickej
komunistickej armády koná iba raz za
rok, sa koná na pamiatku narodenia Mesiáša a Spasiteľa sveta, Ježiša Krista. Toho
Ježiša, ktorého narodenie a existenciu
tento ateistický režim popieral. Aj v týchto chvíľach ma táto myšlienka hriala
pri srdci. Rukou som sa teda aspoň symbolicky dotkol malej knižky evanjelií vydanej v Slovenskom ústave sv. Cyrila a sv.
Metoda v Ríme. Na jej obale som mal už
vtedy (a mám ešte i dnes) nalepenú samolepku znázorňujúcu túto mimoriadnu
udalosť, ktorá sa odohrala v Betlehemskej maštali a nad ňou je nápis: „È nato
Cristo, luce del mondo“. Túto útlu knižočku, ktorá obsahuje všetky štyri evanjeliá, mi daroval niekoľko rokov predtým
páter Benedikt Wild, na ktorého som si
z láskou spomínal. Myslel som pritom aj
na rodičov, ako doma aj so sestrami oslavujú tento sviatok narodenia Mesiáša
a bol som vnútorne šťastný, lebo som cí-

Štedrá večera v ka sá rň a c h
til ich blízkosť. Túto Bibliu som mal vždy
pri sebe, aj keď mi neustále hrozilo, že mi
ju nájdu. Bol som pátrovi Benediktovi nesmierne vďačný za to, že mi ju daroval.
Bez sily, ktorú mi dodávali modlitby a čítanie Evanjelia, by som to tu určite nezvládol.
Medzitým vojenskí čašníci prinášali
slávnostnú večeru na náš nádherne prestretý stôl. Každý vojak mal na ňom čerstvo vypražený rezeň a ako príloha sa
k nemu podávali zemiaky so zeleninou.
Všetci s chuťou a očakávaním pozerali na
dobroty pred sebou a čakali na spoločný
prípitok. Mazáci sa mi znovu začali vyhrážať, že ak ten rezeň nezjem, tak mi ho
napchajú do úst. Takmer všetci na mňa
pozerali a čakali, ako sa zachovám. Veliteľ predniesol prípitok a zaželal nám
dobrú chuť. Sadli sme si a mohlo sa začať
večerať. Oči všetkých sa upierali na mňa.
Vtedy som si spomenul na sv. apoštola
Pavla a napadla ma úžasná myšlienka.
Vedel som, že mazáci sú veľmi hladní
a majú veľkú chuť na tie prepečené a voňavé rezne. Nuž som sa teda nahlas spýtal: „Kto si dá ešte jeden rezeň?“ Ešte som
to ani nedopovedal a už mi rezeň zmizol

39
z taniera. Zemiaky som s chuťou zjedol
a po večeri som ich ešte ponúkol aj mojimi koláčmi. Napriek avizovaným útokom voči mojej osobe za to, ak odmietnem zjesť rezeň zo štedrovečernej večere,
sa odveta nekonala. Pán Boh ma aj
v tomto prípade ochránil od nebezpečenstva, ktoré mi hrozilo. Ďakoval som
mu za to, že mi dal silu proti jeho nepriateľom a nedovolil, aby som ho zaprel. Po návrate na rotu som si ešte dlho
čítal Evanjelium sv. Lukáša a sv. Matúša,
ktoré nádherne rozprávajú o Ježišovom
narodení. Mal som na to čas aj kľud, lebo
dnes všetci rešpektovali tieto tajomné
chvíle Božieho narodenia a väčšinu času
trávili pozeraním televízie. Napriek všetkému, čo som tu za ostatné dni zažil,
tak to boli pre mňa nádherné Vianoce,
ktoré som duchovne hlboko prežíval.
Myslel som stále aj na svojich blízkych,
mamku, otca, súrodencov a pátra Benedikta aj s pánom kostolníkom. Myslel
som aj na chlapcov mazákov, aby im Boh
udelil dar pokoja, ktorý im nik nevezme.
Modlil som sa a hoci bola tma, pozeral
som von oblokom na nádherne zasnežené šumavské hory.

Kde in í kon čia , m y za čína m e
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Rajóny v rote
Jedného dňa, keď som mal rajóny na
chodbe, tak nám mazáci pripravili prekvapenie. Na umyvárke spravili vo vedrách pomocou šurovákov (tvrdá kefa na
násade) poriadny mazlák (tekuté mydlo
riedené s vodou) a porozlievali ho po celej chodbe. Asi sa im to zdalo málo zábavné a tak vytvorili rad z umyvárky na
chodbu a začali po chodbe rozlievať desiatky plných vedier vody. My zobáci sme
potom museli vyšúrovať (vydrhnúť) celú
chodbu a nakoniec to všetko povytierať
úplne do sucha, čo bolo aj vzhľadom na
krátkosť času, dosť namáhavé. Keď som
začal šúrovať, tak sa okolo mňa zhromaždilo niekoľko mazákov a pozorovali
ma, ako to robím. Pritom na mňa kričali
„dělej“ alebo „makej“. Aj keď som sa snažil, ako sa len dalo, mazákom sa to stále
nejako nepáčilo. Bol som spotený ako
myš a kropaje potu zo mňa kvapkali až
na zem. Vtedy ku mne pristúpil desiatnik
Erszek a spýtal sa ma: „Čulen, vieš, kedy
zistíš, že si šúroval poriadne?“ Vedel som,
že akákoľvek moja odpoveď by nebola
správna a tak som radšej mlčal. Pristúpil
teda ku mne, zobral mi z ruky šúrovák
a povedal: „No predsa vtedy, ak sa ti pri
šúrovaní zlomí šúrovák!“ V tom sa oprel
celou váhou o šúrovák, až ho zlomil, asi
vo výške tridsať centimetrov nad zemou.
Potom sa začal smiať a šúrovák mi vrátil
naspäť do ruky. A tak som potom musel
celú chodbu vyšúrovať takmer v drepe.

Boli tam aj dvaja mazáci rómskej národnosti a jeden z nich si všimol, že som mal
kanady zaviazané do kríža a tak, aby som
toho nemal málo, ma začal kopať do
členka a náramne sa na tom všetci bavili,
až pokiaľ som si ich nepreviazal. Bola to
poriadna zaberačka, ktorá sa skončila až
skoro o polnoci a my sme úplne vyčerpaní mohli ísť spať. „Deveťáka“ (dozorný
vojenského útvaru) mal nejaký rotmajster, ktorému jeden z našich „špagátov“
robil pomocníka a tak mazáci vedeli, že
žiadne nebezpečenstvo nehrozí a môžu si
dovoliť, čo chcú. V prípade, že by išiel na
kontrolu do roty, tak by sa to od neho
včas telefonicky dozvedeli.
No dlho sme nespali. Krátko na to totiž prišiel na kontrolu roty dozorný
útvaru a netradične začal kontrolovať
spiacich vojakov na izbách. Keď prišiel
na našu izbu, tak niektorému mazákovi praskli nervy a poslal ho „kade
ľahšie“, čo sa dozornému samozrejme
nepáčilo. Pokúšal sa odhaliť vinníka
a preto zažal svetlo na izbe. Keď videl, že
sa nikto neprizná, tak to vyriešil po svojom. Všimol si, že v peterkách sa stále
kúri. Podľa vojenského poriadku sa na
izbe mohlo kúriť len do večierky, teda
do 22.00 hodiny. Toto nariadenie sa samozrejme porušovalo, lebo vonku bola
tuhá zima a veľká nádielka snehu s teplotou okolo mínus pätnásť stupňov Celzia. Napriek tomu „deveťák“ vydal roz-

Ra jón y v rote
kaz, aby mu okamžite z umyvárky priniesli dve vedrá vody a vzápätí ich vylial
rovno do rozpálených peteriek. V tom
okamihu to hrozne zasyčalo a izbou sa
začal valiť kúdol hustého dymu, ako z továrenského komína, sprevádzaný štipľavým zápachom. Pokiaľ sme sa nechceli
udusiť, alebo prinajmenšom priotráviť
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dymom, tak sme museli okamžite pootvárať všet-ky okná a my zobáci poutierať
vodu a popol, čo vytiekol z kachieľ. Behom niekoľkých minút bola v izbe skoro
taká zima, ako vonku a teplota po vyvetraní klesla len na niekoľko stupňov celzia nad nu-lou. A tak sme museli v tej
zime spať až do rána.

Kde in í kon čia , m y za čína m e
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Nesplnenie vojenského rozkazu
Jedného dňa nám veliteľ roty na nástupe prečítal rozkaz veliteľa útvaru,
ktorý prikazoval všetkým vojakom mať
odomknuté osobné skrinky. Dosť ma to
zarazilo, lebo rozkaz armádneho generála Milana Václavíka, ktorý naopak prikazoval mať skrinky s osobnými vecami
vojakov uzamknuté, platil len niekoľko
týždňov. Dôvod bol ten, že vojaci si navzájom kradli maskáčové súpravy, ktoré sa dali veľmi dobre speňažiť, ale aj
osobné veci a peniaze. Tento rozkaz ma
dosť znepokojoval, lebo som mal obavu,
že by mi mazáci z pomsty mohli pokradnúť osobné veci, peniaze, maskáče, ale to
čo ma najviac znepokojovalo a o čom som
bol presvedčený bolo to, že sa pokúsia
u mňa nájsť Bibliu. Stalo sa totiž aj tu
niekoľkokrát, že veliteľ roty prišiel za
mnou, aby som mu ukázal obsah mojej
skrinky. Nemal som to rád, keď sa mi
niekto prehrabával v mojich veciach
a dosť ma to ponižovalo. Čo hľadal neviem, ale je isté, že to nenašiel. Písal som
aj mamke, aby mi na čas prestala posielať
peniaze schované v liste, lebo sa stalo, že
mi napísala, že mi posiela 10, alebo 20 Kčs,
ale v liste nič nebolo a bolo vidieť, že list
niekto otvoril, peniaze zrejme vybral
a obálku opäť zalepil. Najväčšie nebezpečenstvo som videl v tom, že kniha všetkých štyroch evanjelií, ktorú som mal
u seba, bola vydaná v Slovenskom ústave
sv. Cyrila sv. Metoda v Ríme. Išlo o pro-

tištátnu literatúru, za čo som sa mohol
dostať aj do väzenia. Mal som dokonca
obavu, že tento rozkaz je pre mňa ušitý
ako na mieru. Nuž som teda zašiel za veliteľom roty a veci si u neho overil. Chcel
som vedieť, ako môže veliteľ útvaru meniť rozkaz armádneho generála Milana
Václavíka. Touto otázkou som ho evidentne zaskočil a hneď ma upozornil, že
podľa základného vojenského poriadku je
vojak povinný rozkaz bezodkladne splniť
a až po tom si môže ísť sťažovať. Ako ďalej uviedol, nesplnenie rozkazu sa na vojenčine obzvlášť prísne trestá. Nesplnenie
rozkazu alebo dezercia sa v čase mobilizácie alebo vojny dokonca trestá smrťou.
Potvrdil, že rozkaz je platný a od nasledujúceho dňa musia mať všetci vojaci základnej služby skrinky odomknuté. Na
záver nášho rozhovoru ma ešte upozornil, že na rote bude hneď ráno osobne
kontrolovať splnenie tohto rozkazu. Jeho
odpoveď ma neuspokojila, lebo práve
v tých dňoch som mal možnosť zoznámiť
sa s jedným rotmajstrom, čo mal na starosti sklad a ktorému tam chýbal materiál
v tom čase až do výšky 80 000 Kčs, za čo
mu hrozili prokurátorom.
Už po skončení televíznych novín
bolo vidno, ako si vojaci, pekne po jednom odomykajú svoje skrinky. „Zobáci“
i „mazáci“ bez rozdielu. Večer, keď sme
už išli spať, tak som už bol len ja, jediný
vojak, ktorý mal ešte stále zamknutú

Nesp ln en ie voj en ského rozka zu
skrinku. Mazákom sa to samozrejme nepáčilo a vyzývali ma po dobrom i po
zlom, aby som skrinku okamžite odomkol, že o rozkaze sa nediskutuje a vraj
za koľko to mám, aby som sa takto choval. Odbil som ich tak, že rozkaz veliteľa
útvaru platí až od nasledujúceho dňa.
V tú noc som nemohol dlho zaspať a intenzívne som sa modlil ruženec. Bola to
pre mňa veľmi ťažká skúška, nebolo mi
všetko jedno, ale bol som odhodlaný vytrvať až do konca, ak to Pán bude po
mne chcieť. Prosil som Pannu Máriu
o pomoc a ochranu pred týmito vlkmi.
Prosil som i Ducha Svätého o dar sily
a aby mi osvietil rozum, aby som vedel,
čo mám robiť. Pán mi dal znamenie,
o ktoré som žiadal a naplnil ma neopísateľným pokojom. Všetok strach a akási
úzkosť zo mňa opadli a konečne som vedel na isto, čo Boh po mne chce a čo
mám robiť. Potom som pokojne zaspal.
Na druhý deň ráno sa pohľady všetkých vojakov na našej izbe upierali hneď
po budíčku na moju skrinku, ktorá bola
na prekvapenie všetkých stále zamknutá.
Vybral som a obliekol som si tepláky
a opäť som zamkol. Potom som išiel
s ostatnými na rozcvičku. Po rozcvičke
som išiel „spáchať“ rannú hygienu a na
prekvapenie všetkých som si skrinku
opäť zamkol. Pri dverách našej izby sa
doslova tvorili zápchy, lebo nikto z mazákov na rote nechcel veriť, že by moja
skrinka bola ešte stále zamknutá. Väčšinou nechápavo krútili hlavami a nepochybovali, že toto sa pre mňa skončí
veľmi zle. Boli ale i takí, ktorí sa na to pozerali s údivom: „Tak to tu ešte nebolo“.
Pred samotným nástupom veliteľ roty,
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tak ako to sľúbil, skontroloval so službu
konajúcim dozorným roty, či sú všetky
skrinky na izbách odomknuté. Keď prišli
k mojej skrinke a zistili, že je ako jediná
v celej rote stále zamknutá, veliteľ si ma
nechal zavolať a spýtal sa ma: „Soudruhu
vojíne, vysvětlete mi, proč jste nesplnil
rozkaz tak, jak to učinili ostatní vojaci na
téhle rotě“. Ďalej ma upozornil, že podľa
základného vojenského poriadku je vojak
povinný rozkaz bezodkladne splniť a až
po tom si môže ísť sťažovať nadriadenému. Znova ma vyzval, aby som splnil
rozkaz. Keď som odmietol s tým, že veliteľ útvaru nemôže zrušiť rozkaz armádneho generála, tak mi oznámil, že mi udeľuje „dútku“ za nesplnenie rozkazu. Poučil
ma, že po dvoch „dútkach“ už môžem
dostať aj väzenie do výšky 21 dní. Niektorí mazáci sa z toho veľmi tešili a vyhrážali sa mi, že keď sa dostanem k nim
do basy (naša rota mala na starosti stráženie väzňov), tak budem pľuť krv. Pritom na mňa pokrikovali: „Soudruhu Čulene (zarazilo ma, že mi zrazu aj mazáci
hovoria súdruh), jseš mrtvej muž“. Z výrazov v ich tvárach mi bolo jasné, že to
myslia skutočne vážne. No boli aj takí,
z ktorých bolo cítiť rešpekt voči mne za
to, že hoci som zobák, tak som si dovolil
to, čo by si nedovolil žiadny z nich. Môj
postoj spôsobil nebývalý rozruch a počas
celého dňa prebiehali vášnivé diskusie.
Tešilo ma, že ma niektorí mazáci priateľsky potľapkali na rameno. Ale ešte stále
bolo veľa takých, čo sa pohŕdavo vyjadrovali na moju adresu, alebo aj dosť
tvrdo vyhrážali.
Na druhý deň ráno bol ohlásený nástup roty, za účasti zástupcu veliteľa útva-
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ru. Chýr o mojom odmietnutí splnenia
rozkazu sa šíril dosť rýchlo a každému
bolo jasné, že za túto vzácnu návštevu
môžu ďakovať práve mne. Vonku bola
snehová metelica s teplotou do mínus
10 stupňov celzia. V počasí, kedy by človek ani psa nevyhnal von, sa celá rota,
vrátane „pánov mazákov“ kvôli nejakému zobákovi, ktorému (ako hovorili), ešte
„vajgel horel na stanici“, musela dostaviť
na nástup pred budovou roty. Stáli sme
nastúpení vonku a veliteľ roty aj s dozorným doprevádzali zástupcu veliteľa
útvaru po izbách a kontrolovali, či sú
všetky skrinky na rote odomknuté. A ako
sme tam tak stáli aj s mazákmi, znovu
som si musel vypočuť tie ošúchané frázy
plné nenávisti: „Súdruh Čulen, choď
odomknúť tú skrinku, lebo ťa zabijeme.
Ak sa dostaneš k nám do basy, tak na
strážnici budeš pľuť krv, si mŕtvy muž.
Kvôli tebe tu všetci mrzneme, choď to
odomknúť, lebo budeš ľutovať, že si sa
narodil a prišiel sem. Keď sa dostaneš do
našich rúk, tak ti ani Boh nepomôže“.
Po niekoľkých minútach úmyselného
naťahovania vyšiel dozorný roty von
a zakričal: „Soudruh vojín Čulen, odchod
na izbu“. Keď som prišiel na izbu, kde
stál veliteľ roty, dozorný roty a zástupca
veliteľa útvaru, tak som sa zaradil, ako
nás učili. No hneď, ako som skončil, tak
spomínaný dôstojník na mňa začal revať
s plného hrdla. Kričal a hovoril tak rýchlo,
že som mu chvíľami až nerozumel a ak by
som mohol, tak by som si určite zapchal
uši. Keď skončil, chcel som mu odpovedať na jeho otázku, prečo som nesplnil
rozkaz. No hneď, ako som sa o to pokúsil, tak spomínaný „lampasák“ spustil
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v reve znova ten svoj monológ: „Soudruhu vojíne mlčte a splňte rozkaz! Ptal
se vás někdo na něco? Nevíte, že voják
musí splnit vojenský rozkaz a teprve pak
si může jít stěžovat?“
Keď na mňa po chvíľke prestal konečne revať a videl, že to ostáva bez
efektu a že skrinku neodomknem, tak mi
konečne dal možnosť sa vyjadriť. Pokúsil
som sa mu teda vysvetliť, že pred niekoľkými týždňami nám bol na nástupe
oznámený rozkaz armádneho generála
Milana Václavíka, podľa ktorého majú
mať vojaci všetky skrinky z osobnými vecami zamknuté. Preto podľa môjho názoru nemôže nikto s nižšou vojenskou
funkciou tento jeho rozkaz zmeniť, alebo
zrušiť. Tiež som ďalej uviedol, že pokiaľ
mi ukáže dôkaz, že sa mýlim, tak skrinku
okamžite odomknem. V opačnom prípade považujem rozkaz za zmätočný
a jeho ďalšie uplatňovanie v praxi prinesie zvýšenie výskytu krádeže vojenského
materiálu. Vyslovil som aj názor, že vojaci
majú právo na ochranu svojich osobných
vecí, ako sú napríklad listy a peniaze. Zástupca veliteľa útvaru na mňa však neustále kričal a veci si nedal vysvetliť. Medzitým ostatní vojaci z roty boli neustále
nastúpení vo fujavici pred ubikáciou roty
a v hneve čakali, čo sa bude diať. Keď sa
náš rozhovor skončil, vrátil som sa naspäť a zaradil som sa medzi ostatných
vojakov roty, ktorí sa domnievali, že vec
bola vyriešená a skrinku som odomkol.
Keď po chvíli prišli obaja dôstojníci na
vyvýšené schodisko pred rotou, ktoré slúžilo ako tribúna, všetci z napätím čakali,
čo im bude oznámené. Hneď predstúpil
zástupca veliteľa útvaru a znovu spustil

Nesp ln en ie voj en ského rozka zu
kritické slová na adresu vojaka, ktorý svojím nezodpovedným chovaním podkopáva autoritu velenia útvaru, narušuje
vojenskú disciplínu a ohrozuje tak aj bojaschopnosť Československej ľudovej armády. Odmietnutie splnenia vojenského
rozkazu označil za obzvlášť nebezpečný
skutok, za ktorý vojaci v časoch vojny dostávajú spravidla ten najvyšší trest. Preto,
ako ďalej oznámil, mi udeľuje „dútku“
za odmietnutie splnenia vojenského rozkazu a hneď na druhý deň si osobne
znova príde skontrolovať, či som už rozkaz splnil. Toto oznámenie vyvolalo rozruch, lebo všetci si mysleli, že rozkaz som
splnil. Takéto riešenie situácie v niektorých ešte viac vystupňovalo nenávisť
voči mojej osobe. Samozrejme, dávali mi
to aj patrične najavo. Znova sa mi začali
vyhrážať, že ak tam budú musieť v takom
počasí ešte raz stáť, tak budem pľuť krv,
až sa dostanem k ním do väzenia a ďaleko od toho už nemám. Prekvapilo ich
nielen moje počínanie, ale aj to, že som za
to okamžite nedostal od zástupcu veliteľa útvaru aspoň „tri ostré“ (nepretržité
väzenie počas 72 hodím, ktoré sa muselo
nadslúžiť) dni väzenia, ale opäť len
„dútku“. No boli aj takí, čo si vážili, že
som sa takýmto odvážnym spôsobom dokázal vzoprieť zástupcovi veliteľa útvaru.
Zdalo sa im to neskutočné a pýtali sa
ma, kto za mnou stojí. Jedným z mazákov,
čo môj postoj a odvahu ocenil, bol aj
Jožko. Jožko bol mazák z našej izby. Bol
štíhlej vyššej postavy a pochádzal odniekiaľ z východného Slovenska. Stretávali
sme sa pomerne často, lebo som spával
nad jeho posteľou, hneď vedľa okna.
Jožko bol na prvý pohľad mazák, ako
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všetci ostatní a hoci ma veľakrát buzeroval, nemal som z neho strach. Možno to
bolo aj vekom, lebo takmer všetci mazáci
boli mladší ako ja. Raz ma síce aj Jožko
z nejakého dôvodu chytil pod krk s tým,
či nechcem dostať po papuli, ale keď videl, že sa nenechám vyprovokovať, tak sa
mi len chvíľu pozeral do očí a povedal, že
aby som si dával na neho pozor. Tu vo
Vimperku ma takmer každý deň niekto
z mazákov chytil pod krk, ale vždy to
skončilo maximálne tým, že som opakovane počul informáciu: „Si mŕtvy muž“.
Chápal som to, ako snahu o vyprovokovanie konfliktu, alebo akt akéhosi psychického teroru voči mojej osobe.
V ten deň Jožko vystihol chvíľu, keď
bola izba prázdna a ja som si vedľa okna
pri posteli čítal Nový zákon a prišiel ku
mne. Nevedel som, čo sa deje a tak som
pre istotu zasunul Bibliu do vrecka na
saku. Keď to Jožko videl, tak ma oslovil:
„Čo si to stále čítaš?“ Mlčal som a tak
Jožko pokračoval: „Že to máš Bibliu?“
Nuž, povedal som si, na priamu otázku
priama odpoveď. „Áno, je to Biblia“, odpovedal som mu. A vtedy mi Jožko podal
ruku a povedal: „Aj ja som veriaci. Môžeš
mi ju ukázať?“ opýtal sa. A tak mi aj tu
Boh poslal do cesty priateľa. Jožko si pozrel moju Bibliu a po chvíľke mi ju vrátil.
Potom mi úplne vážne povedal, že tie vyhrážky, čo dostávam, nie sú iba plané
slová a upozornil ma, že si mám dať
zvlášť pozor na niektorých mazákov, ktorých aj vymenoval. Tiež mi povedal, že si
váži, ako dokážem vyznať svoju vieru aj
v tomto vojenskom prostredí a vyslovil
údiv nad mojou odvahou odmietnuť
splniť vojenský rozkaz. Hovoril, že niečo
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také si tu nedovolil ešte žiaden mazák, nie
to ešte zobák, ktorému ešte aj „vajgel“
horí na stanici.
Medzitým sa izba zaplnila a blížil sa
večerný nástup. Vtedy ma Jožko zobral
do stredu izby a všetkým oznámil, že od
dnešného dňa už nebudem spávať na
bydle nad ním, ale na voľnej posteli
hneď vedľa neho. Toto ostentatívne gesto,
prekvapilo nielen mňa, ale aj všetkých
mazákov. Mazákom sa to samozrejme nepáčilo, ale na moje prekvapenie to rešpektovali. Takto Boh vypočul moje modlitby s prosbou o pomoc a poslal mi do
cesty priateľa, ktorý mi zrejme niekoľkokrát zachránil život.

Druhá dútka
Hneď na druhý deň ráno prišiel zástupca veliteľa útvaru tak ako sľúbil,
znova skontrolovať, či som rozkaz splnil,
alebo nie. Ešte predtým si ma nechal najprv zavolať náš veliteľ roty a spýtal sa
ma, či už je moja skrinka odomknutá.
Nuž som mu teda znova vysvetlil, že ak
armádny generál Milan Václavík vydal
rozkaz, že skrinky musia byť zamknuté,
tak pokiaľ ho nezrušil on, alebo nejaká
iná kompetentná osoba, tak musí stále
platiť. Veliteľ útvaru nie je hodnostne
a ani funkčne vyššie postavený, ako generál a preto tento jeho rozkaz nemôže
zrušiť. Ďalej som opäť uviedol, že ak mi
bude predložený dôkaz o tom, že spomínaný generál tento rozkaz zrušil, tak si
skrinku okamžite odomknem. Preto spomínaný rozkaz veliteľa útvaru aj naďalej
považujem za zmätočný. Tento rozkaz na-

Kde in í kon čia , m y za čína m e
viac podľa môjho názoru porušuje právo
na súkromie vojakov základnej služby
a preto mám voči nemu veľké výhrady vo
svedomí, lebo každá ľudská osoba i vojak
majú právo na súkromie. Veliteľ roty mi
znova zopakoval, že každý vojak je podľa
vojenského priadku povinný splniť vojenský rozkaz a až potom si môže ísť sťažovať. Tiež ma znova upozornil, že za nesplnenie vojenského rozkazu môžem
dostať aj prokurátora a mám byť teda pripravený, že si za to budem musieť niesť aj
patričné dôsledky. „Kto za vami stojí?“
spýtal sa ma nakoniec.
Aj v tento deň bolo vonku mrazivé
počasie a poletoval sneh. Všetci vojaci
z našej roty boli nastúpení pred vchodom do budovy. Ja som bol tiež medzi
nimi a čakal som, čo sa bude diať. Veliteľ
roty, dozorný roty a zástupca veliteľa
útvaru znova chodili po izbách a kontrolovali ich. Po niekoľkých minútach podľa
očakávania vyšiel von dozorný roty a zavolal ma na izbu.
Keď som prišiel na izbu a zaradil sa,
tak sa na mňa zástupca veliteľa útvaru
znovu rozkričal. Keď prestal, znovu som
mu vysvetlil svoje dôvody, prečo je moja
skrinka aj naďalej zamknutá a trval som
na nich. Bolo jasné, že ich snaha donútiť
ma splniť nezmyselný vojenský rozkaz
veliteľa útvaru bola evidentne slabšia, ako
moje odhodlanie stáť si za splnením rozkazu hodnostne oveľa vyššieho generála
a bojovať aj za osobnú slobodu ostatných
vojakov základnej služby. Zástupca veliteľa útvaru aj s doprovodom bol evidentne zmätený a nevedel, ako postupovať ďalej. S takýmto odhodlaním vojaka
základnej služby vzoprieť sa nezmysel-

Nesp ln en ie voj en ského rozka zu
nému rozkazu a bojovať za svoje základné
ľudské práva, ako je aj sloboda jednotlivca,
určite nečakal. Výsledkom bola ďalšia
„dútka“ za nesplnenie vojenského rozkazu a prísľub, že ak rozkaz nesplním, tak sa
to všetko o niekoľko dní bude znova opakovať a potom už nedostanem „dútku“, ale
rovno „oko“ – 21 ostrých dní väzenia.
To, že v mojom prípade išlo aj o boj za
náboženskú slobodu, vzhľadom na časté
osobné prehliadky, ktorých cieľom bolo
nájsť u mňa náboženskú literatúru, som
mu samozrejme v tom čase povedať nemohol. Nepokúsiť sa aj v tejto situácii
o žiadnu zmenu k lepšiemu som považoval za oveľa horšiu vec, ako prehrať.
Mal som síce strach, ale veril som, že Boh
ma neopustí a pomôže mi. Na rozdiel od
ostatných som preto neváhal opustiť
akúsi zónu bezpečného komfortu a neváhal som bojovať na jednej strane za
pravdu ohľadom splnenia rozkazu hod-
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nostne vyššie postavenej osoby, ktorá vydala rozkaz a na strane druhej za práva
dané od Boha. Celý tento zápas teda spadal do kategórie, ktorú dnes nazývame
výhrada vo svedomí.
Zrejme z vyššie uvedeného dôvodu nebola táto kauza hrubého a opakovaného
porušenia vojenskej disciplíny postúpená
na prešetrenie prokurátorovi, ako mi bolo
sľubované a nebol mi ani udelený žiadny
trest väzenia. Moja skrinka zostala aj naďalej zamknutá. Nakoľko ma velenie vojenského útvaru vo Vimperku nijako nepotrestalo, potvrdilo svoju kapituláciu.
Vďaka Bohu som sa stal morálnym víťazom tohto sporu a aj keď niektorí moji
mazáci aspoň v kútiku srdca dúfali, že budem potrestaný, museli sa zmieriť s tým,
že to ostane iba v rovine ich želania. Vďaka Bohu sa týmto nástupom a udelením
druhej „dútky“ od zástupcu veliteľa útvaru, táto kauza definitívne skončila.

Kde in í kon čia , m y za čína m e
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Pokus o fyzickú likvidáciu
Od poslednej návštevy zástupcu veliteľa útvaru panovalo vo veci môjho opakovaného odmietnutia splnenia vojenského rozkazu akési zvláštne ticho pred
búrkou. Kedže na prekvapenie všetkých
neprišiel za tento skutok žiadny razantný
disciplinárny trest zo strany velenia útvaru, očakával som, že dôjde k inému šalamúnskemu rozhodnutiu. Nakoľko som
dosť hrubým spôsobom podkopal autoritu velenia útvaru, ktoré očividne rezignovalo, bolo mi jasné, že tu nemôžem zostať. Preto ma nijako neprekvapila správa,
ktorú som sa dozvedel niekedy v januári,
že budem prevelený k výsadkárom do
vojenského útvaru Vimperk – Sloupy,
ktorý bol situovaný v horách nad mestom. Táto skutočnosť sa ale nepáčila niektorým mojím mazákom, ktorí nemohli
preniesť cez srdce, že ma velenie potrestalo len tým, že som bol prevelený a chceli
zrejme spravodlivosť zobrať do vlastných
rúk. Stále aj bez dôkazov tvrdili, že som
v Jičíne nabonzoval mazákov za šikanovanie mladých vojakov, za čo sa vraj dostali po verdikte prokurátora do vojenského väzenia v Sabinove. Nechápal som
to, lebo neboli na to žiadne dôkazy, ale
vysvetľoval som im, že to ani nebolo fyzicky možne po tak krátkom časovom pobyte na vojenčine. Bolo pred nami už len
niekoľko hodín, ktoré som mal ešte stráviť na tomto mieste pred mojím ďalším
prevelením, keď som inštinktívne zacítil

akúsi zvláštnu atmosféru a všimol si nejaké čudné chovanie u niektorých vojakov
v rote. Bolo mi nanajvýš divné, že sa stále
vypytovali kde som, čo robím a kam
idem. Prečítal som si preto zopár kapitol
z evanjelia a začal som sa modliť pri
okne, odkiaľ som videl snehom zapadané
šumavské hory, ktoré sa nádherne leskli
v lúčoch zapadajúceho sa slnka. Modlitba a Sväté písmo mi dodali tak potrebný pokoj a silu, ktorú som cítil a tušil
som, že ju o malú chvíľu budem potrebovať. Po chvíli, keď som dokončil modlitbu svätého ruženca, sa otvorili dvere
a jeden z vojakov mi oznámil, že mám ísť
na vedľajšiu izbu. Vraj je to veľmi dôležité. Aj teraz som si všimol, ako sa na
mňa stále všetci nejako čudne pozerajú.
Chvíľu som zaváhal a rozmýšľal, či do
miestnosti, kam ma volajú ísť, alebo
nie. Zdalo sa mi, že niektorým mazákom
sa nejako nápadne lesknú oči a že je to
zrejme od alkoholu. Znova som sa pomodlil strelnú modlitbu a poprosil som
Boha o radu, čo mám robiť. Najprv som aj
zvažoval útek, ale potom som pocítil Božiu prítomnosť a počul akýsi vnútorný
hlas, ktorý mi hovoril: „Choď, neboj sa
tých vlkov, ja som s tebou”!
Vstúpil som teda do izby a hneď som
si všimol, že v izbe je asi desať vojakov
a všetko sú to len mazáci. Zostal som stáť
oproti Otmarovi P. a opýtal som sa, kto
ma zavolal. Otmar bol vojak, ktorému

Poku s o f y zic kú likv idá ciu
z očí nepozeralo nič dobré. Už pri pohľade na neho mi bolo jasné, že je buď napitý, alebo nadrogovaný. Podobne aj niektorí ďalší. „Poď bližšie, chceme sa ťa na
niečo opýtať“, povedal nahnevane v českom jazyku. Keď som pristúpil bližšie,
ostatní mazáci začali vytvárať okolo mňa
kruh, ako keby mi chceli odrezať únikovú
cestu. Otmar P. začal nado mnou vynášať
akýsi mazácky súd za to, že som bonzák,
špión Vatikánu, zradca a neviem čo ešte,
za čo sa na mazáckej vojne vraj tvrdo
pyká. Ako ďalej povedal, tak o chvíľu budem ľutovať deň, keď som sa narodil
a preklínať matku, ktorá ma porodila.
Táto podlaha bude plná tvojej krvi, ako
dodal na záver. Kruh vojakov, medzi ktorými boli aj Rómovia, sa okolo mňa začínal uzatvárať. Situácia začínala byť veľmi
vážna a nezvratná. Vedel som, že proti takejto presile prakticky nemám šancu sa
ubrániť. Napriek tomu som stál pokojne,
v duchu som sa modlil za seba aj za svojich katov a čakal som, čo sa bude diať.
Svoj život som odovzdal do rúk Všemohúceho a pripravil som sa na to najhoršie.
Otmar P. ku mne pristúpil ako prvý a chytil ma pod krk. Aj keď ma vo Vimperku
mazáci veľakrát držali pod krkom, tak táto
situácia už naozaj vyzerala veľmi hrozivo.
Bol som stále pokojný a nepovedal som
ani slovo. Cítil som sa doslova ako baránok vedený na zabitie. Po tom všetkom, čo
som zažil, som bol presvedčený, že sa živý
a zdravý domov z vojny nevrátim a táto
situácia to len dokazovala. Zachrániť ma
už mohol len Boh nejakým zvláštnym zázrakom, na ktorý už veľa času nezostávalo. Stále som bol pokojný a bez slova
som sa pozeral do očí svojim katom, čo
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ich zrejme vyvádzalo z miery a nikto si
nedovolil zatiaľ udrieť ma.
Bola to asi najdlhšia chvíľa v mojom
živote a v mysli mi prebehla udalosť, keď
sa ma napitý Ivan S. a Jiří P. v Jičíne chystali potriasť káblom napojeným na zástrčku elektrického napätia. Vtedy ma
Boh zázračne zachránil pomocou Petra
V. z Moravského svätého Jána. „Ale urobí
tak aj teraz?“ pomyslel som si. V tom sa
na izbe rozleteli dvere a do izby doslova
vletel Jožko, mazák (jeho priezvisko som
si žiaľ nezapamätal), ktorý sa mi pred nedávnom priznal, že aj on je veriaci. Začal
kričať a odhadzovať z kruhu mazákov,
ktorí sa ma chystali potrestať. Drapol pod
krk Otmara a povedal, že ak sa ma niekto
dotkne, tak ho vlastnými rukami zabije.
Keď vyčistil priestor okolo mňa, tak ma
schmatol za ruku a začal ma ťahať ku
dverám, pričom ma chránil svojím telom.
Pozeral po ostatných a cúvajúc ma dostal
až ku dverám. Moji kati iba bez slov a bez
pohybu pozerali na nás, ako pomaly a pokojne opúšťame potencionálne popravisko. Až do tohto dňa som si myslel, že
niečo podobné sa môže odohrať len vo
filme, aby niekto takýmto spôsobom, doslova v poslednej sekunde, niekomu zachránil život. Ja som to už po druhý krát
zažil na vlastnej koži a nepochybujem,
že Jožka poslal Boh, aby mi v poslednej
chvíli zachránil život a vytrhol ma takto
statočne a neohrozene z rúk týchto vlkov,
ktorí sa ma chystali roztrhať. Jožko ma
hneď po tom, ako ma zachránil, odviedol
do bezpečia našej izby a tu ma ako anjel
strážca zostal strážiť pred ostatnými mazákmi. Bol som v šoku a nechápavo som
sa pozeral na to, čo sa to deje. Keď som to
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trocha predýchal a uvedomil si, čo sa to
vlastne stalo, poďakoval som sa mu za záchranu a zo slzami v očiach som sa modlil
za neho, ale aj za tých vlkov v ľudských podobách. Prosil som Všemohúceho Boha,
aby z nich spravil krotkých baránkov a aby
sa po tom všetkom nepustili aj do Jožka.
Ten bol stále pri mne a zostal na izbe až dovtedy, pokiaľ mi neprestalo hroziť žiadne
nebezpečenstvo. Keď videl, že sa modlím,
tak povedal, že aj on by sa chcel zmeniť
a správať sa ako kresťan. Hovoril, že vojna
mnohým chlapcom dávala možnosť zmeniť sa na bezcharakterné a bezcitné ľudské monštrá. Kto už v civile nemal vy-

Kde in í kon čia , m y za čína m e
pestovanú pevnú vôľu a aspoň základné
charakterové vlastnosti, mohol v takomto
mazáckom prostredí ľahko skĺznuť na zlé
chodníčky. Toto prostredie, priam navádzalo zakomplexované labilné charaktery
s deviantnými sklonmi, aby realizovali
svoje praveké pudy. Milé od Jožka bolo,
že ma požiadal, aby som sa na nich nehneval a odpustil im. Bolo to úžasné a dojímavé. On, ktorý ešte pred nedávnom stál
v tomto spore na strane mazákov, dnes
vlastným telom chráni život svojho „zobáka“ a prosí ho, aby im odpustil. Božie
cesty sú naozaj nevyspytateľné a vymykajú sa akejkoľvek ľudskej logike.

Pod oc hra n ou a n j ela strá ž cu . Boro vo Vimp erku
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Pod ochranou anjela strážcu
Boro vo Vimperku
Zástupca veliteľa útvaru mi dal niekoľko dní na rozmyslenie a sľúbil, že si
príde osobne skontrolovať, či som už vojenský rozkaz splnil. Moja skrinka však
naďalej zostávala zamknutá. Len na mojej skrinke v rote visel stále visací zámok.
A podľa toho, čo hovoril aj zástupca veliteľa útvaru, tak som bol jediný vojak v kasárňach vo Vimperku, čo si skrinku odmietol odomknúť. Bola to samozrejme aj
pre mňa dosť vážna situácia, zvlášť, čo sa
týka psychiky. Veril som Bohu a prosil
som ho neustále o pomoc a ochranu. Ani
na chvíľu som nezapochyboval a veril som,
že Boh nedovolí, aby sa jeho nepriatelia
radovali nado mnou. Takmer neustále,
vždy ako to bolo možné som sa modlil ruženec a prosil o pomoc Sedembolestnú
Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Potešilo ma, keď mi pri jednom náhodnom rozhovore v sklade istý vojak z povolania povedal, že pravda je na mojej strane. Bolo
cítiť, že velenie v tejto veci začína pomaly
rezignovať, čo dávalo za pravdu mne, ale
bolo mi jasné, že sa celú záležitosť budú
snažiť vyriešiť nejako diplomaticky inak.
Raz v noci, keď sme už všetci spali na
izbe, s veľkým rachotom a rinčaním skla
z rozbitých fliaš, sa rozleteli dvere a na
izbu vpálili s krikom napití mazáci, ktorí
sa takýmto neobvyklým spôsobom práve
vracali z vychádzky. Zažali svetlá a jedni začali na izbe zhadzovať z nástavcov, ktoré boli pod nimi, plechové skrine

s osobnými vecami vojakov. Robili to tak,
že otvorili dvere na skrinke a za ne, stiahli
skrinku dole. Tie potom s veľkým hrmotom padali na zem. S mojou asi mali najväčší problém, lebo tá bola zamknutá.
Druhí súbežne zase začali zhadzovať
horné postele aj s mladými vojakmi, ktorí
na nich spali. Takmer okamžite začali
všetci ostatní vojaci (okrem zobákov) zoskakovať z postelí a vybiehať von na
chodbu. Okamžite, ako som sa zobudil na
ten hluk, tak som vedel, čo sa deje. V tej
chvíli som si uvedomil, že asi bude so
mnou zle a snažil som sa zhodnotiť situáciu, ktorá nastala. Neviem si vôbec
vysvetliť, čo sa v tej chvíli prihodilo, ale
nejaký vnútorný hlas mi hovoril, aby som
zostal pokojne spať na svojej posteli a vôbec sa nehýbal, aj keby sa dialo čokoľvek,
lebo inak bude so mnou zle. A hoci to
bolo neprirodzené a veľmi som bojoval
sám so sebou, zrejme na základe nejakej
zvláštnej Božej milosti som to dokázal, aj
keď si vôbec neviem predstaviť ako. Stále
som totiž ležal na posteli na chrbte, teda
tvárou hore a to bez toho, aby som sa pohol, alebo aspoň otvoril oči. Ležal som
stále nehybne na posteli, hoci všetci
ostatní vojaci, vrátane mazákov, už v posteliach neboli. Osobne si to neviem vysvetliť, ale nepohol som sa ani vtedy, keď
Otmar P. jeden z mazákov, ktorého som
poznal po hlase, začal zhadzovať postele
z nožičiek aj z vojakmi, ktorí tam spali.
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Urobil to jednoduchým nadvihnutím
vrchnej postele z nožičiek a rýchlym posunutím o niekoľko centimetrov do jednej, alebo druhej strany a potom posteľ
jednoducho pustil. To isté urobil aj s posteľou, čo bola nado mnou a je pre mňa
záhadou, že mi vrchná posteľ po následnom páde na moju posteľ nedolámala ani
ruku, ani nohu. Ani v tejto chvíli som sa
nepohol a stále som bez pohnutia ležal na
posteli. V duchu som sa vrúcne modlil
ruženec nielen za seba, ale aj za všetkých
vojakov našej roty. Na izbe bol neustále
veľký krik, rinčalo sklo z rozbitých fliaš
a mazáci vykrikovali na zobákov, aby to
poupratovali. Bolo mi veľmi ľúto najmä
Fitusza a Csorgoho, ktorí pochádzali
niekde od Dunajskej stredy, ale pomôcť
som im nemohol. Bola to pre mňa otázka
života a smrti.
Mladí vojaci začali postupne dvíhať
zo zeme a dávať naspäť na podstavce
všetky pozhadzované skrine a osobné
veci do skríň. Výhodou mojej skrine bolo
to, že zostala na rozdiel od ostatných zamknutá a teda z nej nič nevypadlo. Sluchom som vnímal všetky povely, aj to,
ako chalani zametajú a upratujú. Stále
som bez pohnutia a doslova ako mŕtvola
ležal na posteli a s modlitbou na perách
som čakal, kedy sa to divadlo, ktoré podľa
mňa trvalo aspoň dve hodiny, skončí.

Kde in í kon čia , m y z a čín a m e
Zrazu sa však stalo niečo nezvyčajné. Izba
už bola takmer uprataná a väčšina vojakov bola už dnu. V miestnosti zrazu nastalo hrobové ticho a počul som aj cítil,
ako sa všetci vojaci zhromažďujú pri mojej posteli. Svoj život som odovzdal do
Božích rúk, neustále som sa modlil a očakával som, že sa stane niečo veľmi zlé.
Čakal som totiž, že ma vojaci zhodia z postele na zem a dostanem riadnu bitku,
ktorú mi tu neustále niekto sľuboval. Na
vojenčine sa tomu hovorilo deka. Neviem, čo sa všetko pri mojej posteli odohralo, ale niekoľko dlhých minút vojaci
stáli vedľa mojej postele a pozerali na
niečo, čo ich ohromilo. Stáli tam niekoľko
minút takmer v úplnom tichu a s údivom hľadeli na niečo nezvyčajné. Ja som
občas zachytil iba slabý šepot, ktorý skôr
pripomínal modlitbu ale i úžas nad niečím, čo som ale ja, žiaľ, nevidel. Asi po desiatich minútach sa zrazu všetci úplne
potichu rozišli, zhasli svetlo a išli spať. Na
čo sa tak všetci s úžasom, bázňou a rešpektom pozerali, neviem... Čo všetko sa
presne v tej noci odohralo u nás na izbe
naozaj neviem, ale jedno viem iste a o tom
nepochybujem. V tú noc musel byť pri
mojej posteli a chrániť ma nielen môj anjel strážny, ale celý regiment anjelov, lebo
v opačnom prípade by sa určite všetko
skončilo úplne inak.

Modli sa a uv idíš z á zra ky
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Modli sa a uvidíš zázraky
Situácia u nás na rote bola pre mňa
najmä po odmietnutí splnenia rozkazu
dosť zložitá. Stále som nechodil nikam
do služieb a lietal som kdesi vo vojenskom vzduchoprázdne. Niektorí mazáci
mi patrične a neustále dávali najavo, že sa
im to nepáči. Raz v noci, asi okolo jednej
hodine, prišiel k mojej posteli desiatnik
Erszek, zobudil ma a povedal mi, aby
som mu išiel zohnať rezeň s hranolkami,
tatárskou omáčkou a pivo. Zo zásady
som odmietal takýto spôsob ponižovania a šikanovania. Bol som toho názoru,
že všetci vojaci by sa mali vedieť vzoprieť
voči tomu, aby ich niekto nútil robiť veci,
ktoré ich dehonestujú a ponižujú ich
ľudskú dôstojnosť. Boli to naviac veci,
ktoré odporovali zákonu a predpisom
a preto boli aj trestné. Bolo to predovšetkým v rozpore s Božím poriadkom a samozrejme aj so základným vojenským
poriadkom. Ak som o sebe tvrdil, že som
veriaci, čo aj všetci veľmi dobre vedeli,
bolo mojou povinnosťou ísť pre ostatných
vojakov aj v tejto veci príkladom, ako
proti tejto zvôli bojovať.
Toto všetko som si veľmi dobre uvedomoval a podľa toho som aj konal. Určite
práve preto aj každý môj rozhovor s mazákmi vzbudzoval veľkú pozornosť a záujem ostatných vojakov v rote. Keď sa
teda menovaný desiatnik obrátil na mňa
s touto nezmyselnou požiadavkou, zrejme
už po predchádzajúcich skúsenostiach ne-

bolo veľkým prekvapením, ani pre neho,
ani pre ostatných svedkov tejto udalosti,
že som mu povedal: „Súdruh desiatnik, je
jedna hodina v noci a teraz už nik nie je
v kuchyni a tak určite žiadny rezeň nezoženiem. Skúste sa na mňa obrátiť ráno po
budíčku“. Keď prekvapený desiatnik Erszek aj s ostatnými počul moju odpoveď,
zahanbený odišiel spať. Napriek tomu, že
mazáci do mňa neustále dobiedzali a nazývali ma zradcom a bonzákom, mali
predo mnou aj akýsi rešpekt. Svoju úlohu
iste hralo aj to, že som bol v mnohých prípadoch starší ako väčšina z mojich mazákov. Doslova boli zo mňa zmätení a nevedeli, čo si o mne majú myslieť. Na jednej
strane bez akýchkoľvek dôkazov tvrdili,
že som bonzák, čo „práskol“ mazákov
a dostal ich do Sabinova. Na strane druhej
videli ako odmietam plniť nielen zmätočné a nelogické rozkazy, ale aj šikanovanie zo strany mazákov. Nerozumeli ani
tomu, že ma velenie za nesplnenie rozkazu nepotrestalo. Malo to za následok, že
sa začali šíriť rôzne informácie. Počul som
napríklad aj to, že môj strýko je generál
a tak si môžem dovoliť všetko, čo sa mi
len zachce. Iný zasa paradoxne tvrdili, že
som špión Vatikánu. Po bojovom rozdelení som si náhodne na PVS-ke vypočul
rozhovor dvoch vojakov, ktorí hovorili
o tajomnej postave a zvláštnom úkaze,
ktorý všetci s údivom pozorovali v onej
noci pri mojej posteli.
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Bola to veľmi ťažká situácia, ktorá ma
ale stále viac a viac pripútavala k Bohu.
Zvlášť milosť modliť sa aj pod obrovským psychickým tlakom aj niekoľko
desiatkov ružencov denne. Boh mi za to
dával zvláštnym spôsobom veľké Božie
milosti, ktoré mi dodávali toľko potrebnú odvahu, silu a vnútorný pokoj,
o ktorom sa iným mohlo len snívať. Neustále som cítil Božiu prítomnosť a vedel
som, že sa naozaj nemusím vôbec ničoho báť. Ani mazákov, ani komunistickej moci, ktorú tu predstavovalo vojenské velenie. Dokazovali to aj situácie,
ktoré som prežil. Boli to zázraky, ktorých som bol súčasťou. Presvedčil som
sa, že Boh si aj z obyčajného bojazlivého
chlapca z dediny, ako som ja, môže urobiť mocný nástroj svojej vôle. Boh má
takú moc, že aj z nuly dokáže urobiť jednotku, ale vyžaduje si za to úplnú odovzdanosť a bezhraničnú, ba až slepú
vieru. V praxi som si overil pravdivosť

Kde in í kon čia , m y za čína m e
Božieho slova vyrieknutého ústami Panny Márie v „Magnifikate“. Boh naozaj aj
dnes „... mocnárov zosadzuje s trónov
a povyšuje ponížených. Hladných kŕmi
dobrotami a bohatých prepúšťa naprázdno“. (Lk 1, 52-53). Potvrdili sa slová
rehoľnej sestričky Helenky Šiškovej,
ktorá mi kedysi v Brodskom na fare povedala: „Modli sa, ver, a uvidíš zázraky“.
Ja som sa modlil a tie zázraky som aj
naozaj videl. Dnes mnohí mladí ľudia
túžia po nejakom silnom zážitku, ktorý
hľadajú v tzv. adrenalínovom športe. Ale
ja môžem povedať, že žiť ozajstný život
podľa evanjelia Ježiša Krista je adrenalínom a až neskutočným dobrodružstvom. Tam sa dajú zažiť také adrenalínové chvíle, ktorým sa zoskok s padákom
alebo „bandyjumping“ nemôže ani zďaleka vyrovnať. A naviac, ak sa ti neotvorí
padák, máš iba minimálnu šancu, že to
prežiješ. No ale ak je pri tebe Boh, tak
prežiješ doslova všetko.

Prev telen ie n a Sloup y
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Prevelenie na Sloupy
Velenie vojenského útvaru vo Vimperku si zrejme veľmi dobre uvedomovalo, že prípadným súdnym sporom
s následným medializovaním celého prípadu môjho odmietnutia splnenia rozkazu by si mohli poriadne zavariť. Ak by
totiž vyšlo najavo, že veliteľ útvaru si dovolil svojvoľne zmeniť rozkaz armádneho
generála, bolo by z toho asi poriadne
rušno. Tak prišiel deň, kedy som namiesto prísneho trestu, musel iba opustiť brány tohto ženijného vojenského útvaru.
S Božou pomocou som z neho odchádzal
so vztýčenou hlavou a ako morálny víťaz,
za čo som bol Pánu Bohu a Sedembolestnej Panne Márii nesmierne vďačný. Hoci
som bol sám proti všetkým, stal som sa
víťazom. Dokázal som mnohým, že aj
kráčať proti prúdu sa s Božou pomocou
dá. Boh tu nedovolil nikomu, aby ma potrestal. Hoci sa o to mnohí snažili, nebol
mi skrivený ani vlas, aj keď mi velenie
sľubovalo tie najvyššie možné tresty. Nestratil som ani kvapku krvi, hoci mi mazáci sľubovali, že budem pľuť krv a viackrát sa pokúsili ma aj fyzicky zlikvidovať.
Dokonca, aj toto moje prevelenie bolo
z tohto pohľadu skôr odmenou, ako trestom. To, že by som mal zostať v týchto kasárňach, som si naozaj nevedel ani len
predstaviť. Aj keď som tu na jednej strane
aj s nasadením života zažil naozajstný
psychický teror, na druhej strane som tu
zažil aj ozajstné zázraky, neuveriteľnú

Božiu ochranu a pomáhajúcu milosť,
o akých sa mi ani nesnívalo. Napriek
tomu som dúfal, že sa sem už nikdy nevrátim. No, ale ako som sa aj tu presvedčil, cesty Pánove sú nevyspytateľné.
Vimperk – Sloupy, kam som bol prevelený, patrili medzi najväčšie kasárne
vo vtedajšom Československu. Bolo tam
asi sedem vojenských útvarov a ja som
bol na moje veľké prekvapenie preradený k paragánom (výsadkárom). Už pri
príchode na útvar som si všimol, že „deveťák“ i jeho pomocník sú vybavení samopalom typu škorpión, čo bolo dosť neobvyklé. Neobvyklý bol, aj komunistický
nápis pred vchodom do kasární, ktorý
hlásal, že: „Lenin je živější než všichni
živí“. Cestou, ako ma pomocník dozorného útvaru viedol do mojej novej roty, mi
ukázal najprv štyri veľké jedálne pre vojakov, aby som vedel, kde sa budem stravovať. Potom pokračovala naša okružná
jazda popri vysokých prekážkových opičích dráhach, kde prebiehal výcvik paragánov. Vzbudzovali vo mne naozaj rešpekt a v kútiku srdca som iba dúfal, že po
nich ako „opičiak“ snáď predsa len skákať nikdy nebudem. Po príchode do roty
paragánov mi ale padol kameň zo srdca,
lebo som sa dozvedel, že som sem nastúpil na školenie stálej vojenskej posádkovej
hliadky. Toto školenie formou denného
štúdia sa malo začať už o niekoľko dní
a malo trvať dva mesiace. Ja som bol je-
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den z prvých poslucháčov. Potešilo ma,
keď mi ukázali budovu bývalého muničného skladu, kam sme sa mali už na
druhý deň presťahovať. Bola to malá, asi
trojpriestorová budova, situovaná hneď
naproti autoparku v dolnej časti veľkého
„buzeráku“, ktorého súčasťou bolo aj niekoľko futbalových ihrísk. V nej prebiehalo aj spomínané školenie stálej vojenskej posádkovej hliadky (súčasť vojenskej
polície) – vo vojenskom slangu nazývaného aj „lítačka“. Tieto hliadky chodili aj
po meste a staniciach. Mohli kontrolovať
vojakov vo vlakoch, ale len keď vlak stál
v stanici a nesmeli používať hranolový
kľúč na otváranie dverí vo vagónoch
(tento kľúč bol vyhradený, len pre železničných zamestnancov). Bola to prevencia
proti nešťastiam, aby lietačkou, ohrození
vojaci nevyskakovali za jazdy z vlaku.
Hliadky mohli kontrolovať vojenské
osoby len do hodnostného stupňa svojho
veliteľa. Predpis síce predpokladal aj mimoriadnu výnimku, ale na to musela mať
hliadka špeciálne povolenie. V praxi
k takejto situácii nedochádzalo.
Výhodou bolo, že nás do tejto budovy
nikto nechodil kontrolovať, dokonca ani
dozorný útvaru a tak sme nemuseli chodiť
ani na rannú rozcvičku. Ďalšou výhodou
bolo aj to, že sme pomerne často chodili už
počas tohto školenia pešo cez zasnežené
hory dolu do Vimperku v červených paragánskych baretoch, vykonávať hliadku.
Bola to nádherná prechádzka nielen počas
dňa, ale aj večer, keď sa sneh v mrazivom
mesačnom svetle, nádherne trblietal. Sprvu s nami chodili aj nejakí dôstojníci, ktorí
sa vždy snažili chytiť nejakých vojakov,
ktorí v noci na čierno chodili na pivo do

Kde in í kon čia , m y za čína m e
pohostinstva u „Gábiny“, alebo aj na
horskú „Kvildu“. Boli to dramatické zážitky nielen pre nás, ale aj civilných návštevníkov pohostinstiev a reštaurácií, vidieť mazákov v maskáčoch, ako v noci
z ničoho nič hneď po našom vstupe do pohostinstva vyskakujú z okien týchto zariadení, aby unikli. Neskôr sme už chodili
aj sami, ale o tom, koho a či vlastne niekoho kontrolovať budeme, alebo nebudeme rozhodovali vždy mazáci.
Nevýhodou bolo to, že tankový prápor mal v tom čase viaceré cvičenia a tak
sme sa viackrát zobudili aj o tretej hodine v noci na veľký hukot a zemetrasenie, čo spôsobovalo to, keď nám hneď
pod oknom prešlo niekoľko desiatok tankov a obrnených transportérov smerom
na tankodrom, ktorý bol tiež súčasťou kasární. Keď sa to stalo prvý krát, tak som
si myslel, že už sa začala invázia vojsk
NATO do bývalého Československa, ktorej sa velenie západného vojenského
okruhu tak obávalo.
Čas neúprosne bežal ďalej, blížil sa
koniec prednášok a záverečné skúšky zo
školenia členov stálej posádkovej hliadky.
Deň pred skúškami prišiel za mnou nadporučík, ktorý nás mal na starosti a oznámil mi, že sa mám okamžite zbaliť, lebo
som prevelený a hneď na druhý deň ráno
odchádzam naspäť k ženistom do Vimperku. Táto informácia nielen mňa, ale aj
ostatných vojakov, ktorí spolu so mnou
absolvovali celý kurz stálej posádkovej
hliadky, veľmi prekvapila. Zvlášť preto,
lebo už na druhý deň sa mali konať záverečné písomné skúšky, čo bolo dosť neštandardné, lebo práve preto som tam
strávil takmer dva mesiace. Nuž som sa
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teda veliteľa spýtal, aký je dôvod môjho
náhleho prevelenia a naviac, pred ukončením kurzu, ktorý som poctivo a bez
problémov absolvoval? Odpoveď bola
taká, že: „som bol vyhodnotený ako politicky absolútne nedôveryhodná osoba,
ktorá otvorene vykonáva aktivity namierené proti komunistickému zriadeniu. Je
podozrenie, že som napojený na niektoré
západné špionážne spravodajské služby
akou je napríklad Vatikán a preto sa nemôžem stať členom stálej posádkovej
hliadky a vojenskej polície armády Československej socialistickej republiky“.
Na moju otázku, prečo som teda celý kurz
absolvoval, keď tieto obvinenia voči mojej osobe boli vznesené už dávnejšie a pre-

57
čo sa po takých vážnych obvineniach ešte
slobodne pohybujem po kasárňach západného vojenského okruhu, mi odpovedať nevedel. Zbalil som si teda veci a na
druhý deň hneď po raňajkách som sa rozlúčil s ostatnými chlapcami z kurzu, ktorí
sa práve v učebni pripravovali na záverečnú písomnú skúšku a iba nechápavo
krútili hlavou nad tým, že odchádzam.
Odovzdaný do vôle Božej som odišiel
naspäť, do tej istej roty, ktorú som pred
dvoma mesiacmi opustil, k ženistom do
Vimperku. Tam boli z môjho príchodu
ešte viac prekvapení ako ja a nik nevedel,
čo majú so mnou robiť. Až na druhý deň
som sa dozvedel, že budem aj z Vimperku
znovu prevelený do Jičína.
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Znovu v Jičíne
Po niekoľkých dňoch plných zmätku
som znovu opustil Kasárne vo Vimperku
a odišiel s plnou poľnou vlakom späť do
kasární v Jičíne, kam ma prevelili. Ničomu
som nerozumel a nechápal som celý tento
kolotoč, ale aj tak som na jednej strane
Bohu ďakoval nielen za všetky tie kruté
chvíle, ale aj za zázraky, čo som tu zažil.
Ale na druhej strane som bol aj rád, že odchádzam. Vedel som, že tu ostať nemôžem, ale bol som vnútorne šťastný, že som
všetky tieto ťažké skúšky šťastne prekonal.
Celú cestu som sa vo vlaku modlil ruženec a rozmýšlal nad tým, čo ma asi tak
znovu čaká v Jičíne. Potešilo ma, že ma už
pri vchode do kasárni s úsmevom vítali
vojaci, s ktorými som narukoval. Toto som
vo Vimperku nezažil. Aj tu som ale znova
skončil v tej istej rote a na tej istej izbe,
z ktorej som pred pol rokom odchádzal.
V priebehu dňa som sa od Ivana S. dozvedel neuveriteľnú správu, že sa v ten istý
deň ako ja vrátil do Jičína z Prachatíc aj
Števo Hodál. Zdalo sa mi to neskutočné
a neuveriteľné, ale tak, ako sme boli pred
polrokom v ten istý deň obaja odvelení na
Šumavu, tak sme boli dnes obaja znovu
a v rovnaký deň aj prevelení naspäť. Hneď
som ho aj vyhľadal a srdečne sme sa zvítali
a ďakovali Pánu Bohu za to, že sme sa znovu mohli stretnúť. Obaja sme len nechápavo krútili hlavou nad tým, čo sa to deje.
Zaujímavé bolo aj to, že nás po návrate
do Jičína oboch začali dávať s Ivanom B.

z Trenčína do služby v kuchyni ako stálu
čistku, čo sme uvítali. Z našej roty tam
ako kuchár pracoval aj Honza Š., ktorého
zručnosť nabrúsiť nôž bola obdivuhodná.
Dokázal ho nabrúsiť do takej miery, že sa
ním dali oholiť chlpy na rukách oveľa jednoduchšie ako britvou. Stačilo potom priložiť nôž na ruku, jemne ho posúvať po
pokožke a chĺpky padali ako tráva pod
nabrúsenou kosou v rukách môjho otca.
Chodili sme teda každé ráno hneď po
budíčku do kuchyne a pripravovali sme
pre vojakov riady na raňajky. Po raňajkách, obede a večeri sme riady umyli,
niečo pomohli kuchárom v kuchyni, či
v sklade a tým sa naša práca v kuchyni
spravidla skončila. Mali sme teda pomerne dosť veľa času na to, aby sme sa
porozprávali, pomodlili a samozrejme aj
poriadne najedli. Viedli sme dlhé debaty
o zmysle života a o Bohu aj s Ivanom B.
Ivan bol oveľa starší vojak ako my, lebo
musel nadsluhovať niekoľko mesiacov za
pobyt vo vojenskom väzení v Sabinove.
Takých vojakov bolo v Jičíne viac, čo zrejme súviselo so vzburou väzňov, ktorá sa
tu pred niekoľkými rokmi, predtým ako
sme tam narukovali, odohrala. V tom čase
mal pred sebou už len asi tri mesiace nadsluhovania. Psychicky bol na tom dosť
zle a bolo veľmi dobre vidieť, ako ho pobyt v Sabinove po psychickej stránke neblaho poznačil. Každý deň sme sa za neho
aj so Števom modlili a dodávali mu síl,
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aby to vydržal. Ale nebolo to s ním ľahké,
lebo mal rád alkohol. Denne chodil do
army (vojenský bufet), kde si kupoval
bowle (zavárané ovocie nakladané v tvrdom alkohole) a to potom vo väčších
množstvách konzumoval. Dokonca si aj
v kuchyni z chleba a ovocia vyrábal akési
víno. Vždy mi hovoril, že keď prídem
domov z vojny, aby som pozeral televíznu reláciu „Verejná bezpečnosť pátra,
informuje“, že ho tam raz určite uvidím.
Keď už mu zostávalo do konca vojny
len niekoľko týždňov, začal mať nejaké
zdravotné problémy a skončil na ošetrovni. Nebolo by na tom nič zlé, keby sa
mu nepodarilo prepašovať na izbu niekoľko fliaš alkoholu, ktoré sa počas jednej
sobotnajšej noci pokúsil skonzumovať.
Táto jeho predčasná oslava odchodu do
civilu ale nedopadla zrovna najšťastnejšie. Ivan sa totiž zabarikádoval v izbe na
ošetrovni a odmietol do izby vpustiť nielen lekára, ale aj dozorcu útvaru, ktorý
tam prišiel na kontrolu. Keď opakovane
odmietal otvoriť dvere, tak dozorca prikázal vylomiť dvere izby. Ivan mu vtedy
zakričal, že ak sa o to pokúsia, tak si podreže žily. Otvorí vraj až vtedy, keď dopije
poslednú fľašu vína. Keď dozorca vydal
rozkaz vylomiť dvere, tak si Ivan naozaj
podrezal žili a ako dôkaz podstrčil zakrvavený uterák popod dvere. Keď dozorný zhrozene videl zakrvavený uterák,
tak od tohto úmyslu ustúpil a nechal ešte
v noci zavolať veliteľa útvaru, aby rozhodol, ako majú v tejto mimoriadnej a vážnej situácii ďalej postupovať. Keď veliteľa
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útvaru oboznámili s tým, čo sa deje, tak
ho Ivan cez zavreté dvere ubezpečil, že je
všetko v poriadku a že otvorí hneď, ako
dopije poslednú fľašu. Velitel útvaru po
dohode s lekárom nakoniec vydal rozkaz, aby počkali, až Ivan dopije všetok alkohol, že potom im otvorí, čo sa nakoniec
aj naozaj stalo.
Presne takto mi celú udalosť vyrozprával Ivan osobne, keď som ho o niekoľko dní na ošetrovni navštívil. Ako dôkaz mi ukázal aj tri priečne asi štvor
centimetrové jazvy na pravej ruke a ďaľšie
dve na ľavej ruke v oblasti medzi zápästím
a lakťom. Keď som sa ho opýtal, že prečo
takú hlúposť vlastne urobil a prečo takto
riskoval život, tak mi povedal, že túžil
pred koncom vojny zažiť aspoň raz, aby
„gumáci“ (slangový výraz pre vojakov
z povolania) poslúchali jeho a nie on ich.
Keď som mu povedal, že predsa len mohol
vykrvácať, tak mi znova ukázal jazvy na
rukách a vysvetlil mi, že sa oňho nemusím
báť, lebo rezné rany na rukách nie sú
hlboké a nemohol si teda prerezať žily
a spôsobiť si smrť. Vôbec neľutoval, že sa
to stalo, ale práve naopak mal radosť, že
ho veliteľ útvaru musel aspoň jediný raz
v živote poslúchať. Bál sa iba toho, že za
tento skutok môže znova dostať prokurátora a opäť skončiť v Sabinove. Keď som
odchádzal, tak ma ešte poprosil, aby som
sa aj so Števom za neho pomodlil, aby sa
dostal konečne do civilu, lebo už tu nechce
zostať, čo som aj s radosťou spravil. Bolo to
naše posledné stretnutie a Ivan nakoniec
predsa len o niekoľko dní odišiel do civilu.
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Prevelený do „prasečáku“
So Števom sme sa hneď po návrate do
Jičína od samej radosti snažili čím skôr
dostať na vychádzku, ísť na svätú omšu,
poďakovať sa Bohu za opätovné stretnutie a samozrejme sa aj skontaktovať s Forbelskými.
Bolo to radosti, ale aj údivu z obidvoch strán nad tým, ako všemohúci Boh
zariadil, aby sme sa zase všetci šťastne
stretli. Pavel s Lýdou nás znovu začali
navštevovať v kasárňach v návštevnej
miestnosti, čo samozrejme neušlo pozornosti niektorých aktívnych prisluhovačov komunistického režimu z radov vojakov, ktorí si donášaním a sliedením
budovali vlastnú kariéru.
Reakcia velenia na seba nenechala
dlho čakať. Neprešlo veľa času a znovu
mi bolo oznámené, že som prevelený,
tentokrát na pomocné „zemědělské hospodářství“ (PZH), po vojensky prezývané „prasečák“. Bola to vlastne taká
malá vojenská farma v lese, kde si vojaci
svojpomocne chovali ošípané. Tieto sa
po vykŕmení odvážali na bitúnok a po
porážke a následnom rozporciovaní sa
mäso používalo na doplnenie stravy pre
vojakov v kasárňach v Jičíne. Bolo tam asi
šesťdesiat väčších ošípaných, dvadsaťpäť mladých odstavčiat, niekoľko oviec
a tri veľké psi. Okrem mňa tam boli ešte
dvaja vojaci. Honza bol môj mazák a Ľuboš bol na vojne o pol roka dlhšie ako ja.
Prišiel som tam na začiatku jari a keďže

to bolo na okraji lesa, tak sa mi tam aj páčilo. Vzťah k zvieratám som mal už od
malička vybudovaný, aj doma sme chovali ošípané, tak som na adaptáciu veľa
času nepotreboval. Bývali sme v jednoizbovom domčeku hneď pri vstupnej
bráne do areálu, ktorý ale nebol súvisle
oplotený a tak nám srnky a zajace chodili aj po areáli. Ale stalo sa nám aj to, že
sa odstavčatá dostali von z chlieva a behali aj po lese. Vypátrať ich a dostať
naspäť do chlieva bola poriadna fuška.
Objekt bol z dvoch strán ohraničený lesom. Z jednej strany poľom a z tej poslednej, ktorá sa tiahla od vstupnej brány
popri ceste až smerom k stajniam, sa za
úzkym pásom lesa vynáral rozpadajúci
sa múr, za ktorým bol starý židovský
cintorín. Veľmi som sa potešil, že budem
mať čas na prechádzky po lese a neďalekom okolí.
V dome sme mali kúpeľňu, kuchynský kút, dve postele, chladničku, televízor, nejaké skrine a „Peterky“ na kúrenie.
Bol tu na vojenské pomery neuveriteľný
kľud bez nástupov, rozcvičiek, lampasákov a rajónov. Zvyknúť si na takýto „veget“ nebolo až také ťažké. Boli sme síce
odlúčení v lese, ale mali sme k dispozícii
staršiu nákladnú Áviu a skoro nový traktor Zetor. S tým sme si kedykoľvek mohli
odskočiť do kasární do roty pre poštu,
alebo do Valdíc na nákup. Najväčším
problémom pre nás bolo, že sme si mu-
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seli variť sami a tak sme to väčšinou riešili tým spôsobom, že sme dvaja pracovali
okolo zvierat a ten tretí varil obed. Keď
počasie dovoľovalo, tak sme si večer opekali na ohni prírodné cigánske rezne,
ktoré boli neobyčajne chutné. Mäsa sme
mali dosť, lebo sme na celý mesiac fasovali všetko potrebné v proviantnom
sklade. Na stravu sme si z tohto skladu
plného potravín, mohli nafasovať čokoľvek, pokiaľ sme sa zmestili do určitého finančného limitu na osobu. Ak sme na
niečo zabudli, tak sme si to dokúpili vo
Valdiciach. Peňazí sme síce veľa nemali
(žold bol 120 Kčs pre vojaka základnej
služby, ktorý sa automaticky navyšoval
o 30 Kčs po každom ďalšom zvyšovaní
hodnosti), ale počas mojich prechádzok
po lese sa mi podarilo objaviť viacero
dobre zamaskovaných „hniezd“ s prázdnymi pivovými fľašami, ktoré tam schovali záložníci. (Vojakom v zálohe bol
každý vojak, ktorému sa skončila povinná dvojročná základná vojenská služba.
Vojakom v zálohe z vojenskej správy posielali po určitom čase povolávací rozkaz
na vojenský výcvik do niektorých kasárni,
ktorý trval spravidla jeden mesiac.) V niektorých takýchto „hniezdach“, ktoré sme
nazvali krycím menom „guľometné hniezdo“, bolo aj okolo 80 prázdnych pivových
fliaš, ktoré sme potom odniesli odovzdať
do obchodu. Za utŕžené peniaze sme si
dokúpili, čo bolo treba a samozrejme, že
sme nezabudli zobrať ani zopár fliaš dobrého „chmeľového nektáru“, aby opekané
mäsko večer lepšie chutilo. A tak nečudo,
že sme sa tam niekedy cítili ako na stanovačke. Samozrejme, že sme si tam užili aj
veľa úsmevných situácií.
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Raz, keď Ľuboš s Honzom odišli s prasiatkami na bitúnok, ja som zostal sám
v prasečáku. V ten deň sa nám od rána
moc nedarilo, lebo sme nevedeli dostať
prasiatka ma korbu Avie. Akoby tušili, čo
sa s nimi bude diať, nie a nie ich dostať
na korbu auta. Takmer po dvoch hodinách úmornej práce sa nám to predsa len
podarilo, a tak obaja odišli s Áviou smerom na bitúnok.
Mojou „bojovou“ úlohou bolo nakŕmiť všetky ostatné prasiatka. Nič zvláštne
na tom nebolo, lebo som to nerobil prvýkrát, ale predsa len ma znepokojoval pohľad na asi cca šesťsto litrový kontajner
plný odpadkov z kuchyne. On totiž vždy
býval plný odpadkov z kuchyne, ale to čo
ma práve teraz, keď som tu bol sám, naozaj znepokojovalo bolo, že to vyzeralo
tak, že je plný tekutého gulášu. Tieto kontajnery na odpadky mali totiž dvierka
v spodnej časti, ktoré sa otvárali jednoduchým pozdvihnutím západky prinitovanej na dvierkach, ktorá bola zastrčená
za kusom ohnutej pásoviny. Táto bola napevno privarená na plechovom plášti
kontajnera. Z hornej strany bol kontajner
zúžený, ako fľaša do hrdla, aby sa to dalo
uzavrieť, keď bol kontajner plný. V žiadnom prípade sa ale cez plechový plášť
nedalo vizuálne zistiť, čo presne sa v kontajneri nachádza. Preto sme vždy pristupovali k otváraniu dverí na kontajneri
s maximálnou opatrnosťou. Ak by totiž
v tejto cca šesťstolitrovej nádobe, ktorá
bola vsadená do stojana kovovej konštrukcie, bola napríklad len polievka, tak
by sa dvere po uvoľnení západky len tak
rozleteli a celý obsah kontajnera by sa vyvalil ako povodeň von. Väčšinou, aj keď
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zvrchu bola polievka, omáčka, alebo aj
guláš, tak po opatrnom uvoľnení západky na dverách a otvorení dvierok
sme vždy zistili, že sa v dolnej časti nachádza nejaké husté jedlo, ako napríklad
ryža, zemiaky, alebo knedle, či chlieb,
ktoré vzhľadom na svoju váhu zákonite
klesali na dno kontajnera. A tak bolo
treba pomyje vždy hrabľami, alebo motykou vyhrabávať von do pripraveného
fúrika. Nikdy sa nestalo, že by v kontajneri bola len tekutá strava.
Do rúk som si vzal teda hrable s ktorými som sa pomalým a slabým búchaním do západky z bezpečnej vzdialenosti
snažil otvoriť dvierka, aby som mohol
vypustiť pomyje do pripraveného fúrika.
Dvierka na kontajneri boli situované tak,
že sa fúrik mohol postaviť hneď popod
dvierka, aby pomyje vytekali priamo do
fúrika. Robil som to veľmi opatrne, jemným ťukaním hrabľami do západky smerom hore, aby som západku dostal von
z drážky a dvierka sa otvorili. Takto sme
to robili vždy, keď sme si neboli istí, aký
obsah pomyjí je v nádobe. Jeden sa vždy
snažil týmto spôsobom uvoľniť dvierka
a ten druhý bol pripravený na to, aby nádobu prípadne ihneď uzatvoril, ak by začala vytekať tekutá strava, alebo bolo potrebné vymeniť plný fúrik za prázdny.
Problém bol v tom, že ja som tam bol
vtedy sám a nemohol som sa v prípade
potreby spoliehať na ďalšiu pomoc. Pomalým ťukaním do západky sa táto dostávala do hornej polohy a už sa každú
chvíľu dalo očakávať, že sa dvierka otvoria. Niekedy sa stávalo, že západka bola
pokrivená a trenie vyvolávalo dojem, že
na dvierka pôsobí tlak. Nedalo sa teda
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určiť, či pomalý pohyb západky spôsobuje tlak v nádobe smerom na dvierka,
alebo či je to spôsobené mechanickým
poškodením dvierok. Ako som tak ťukol
do západky, dvere sa veľmi prudko rozleteli a stalo sa presne to, čoho som sa
tak obával. Z otvoru sa ako voda pri náhlom pretrhnutí hrádze, alebo ako počas
cunami, začal valiť guláš smerom do pripraveného fúrika. Udialo sa to všetko tak
rýchlo, že som nestačil nijako zareagovať
a už vôbec nie sa aspoň pokúsiť zatvoriť
dvierka na kontajneri. Pamätám si iba na
to, ako guláš s veľkou rýchlosťou vhupol
do fúrika. Šikmo situované steny na fúriku spôsobili, že sa guláš po prudkom
dopade na dno fúrika okamžite odrazil
a všetok ten guláš sa mi z fúrika vychrlil
priamo do tváre. Vyzeralo to presne tak,
ako keď sa skokan na lyžiach odrazí zo
skokanského mostíka a v priebehu niekoľkých sekúnd ho stovky ľudí so zatajeným dychom sledujú, ako letí do doskočiska. Tu bol rozdiel len v tom, že ja
som sa s hrôzou a bez akejkoľvek šance
ovplyvniť tento neblahý priebeh udalosti
len pozeral na to, ako stovky litrov gulášu
behom niekoľkých stotín sekundy skončili po krátkom lete v mojej tvári. Ani som
nevedel ako a zrazu som bol celý mastný
od hlavy až po päty od gulášu. Udialo sa
to tak rýchlo a prekvapujúco, že som nevedel, či sa mám smiať, alebo plakať. Ani
som nevedel ako a zrazu som stál v miestnosti po členky naplnenej gulášovou
polievkou. Vyhladované a vystresované
prasce po rannej naháňačke zacítili guláš
a začali kvičať z plných hrdiel a vyskakovať na kovovú konštrukciu ohrady
v snahe dostať sa ku gulášu, čo tiekol po

Prevelen ý do „p ra sečá ku“
chodníku. Všade na zemi aj po stenách
bol samý guláš a ja som bol celý mastný
a mokrý do nitky od studeného gulášového kúpeľa. Bolo toho na mňa zrazu tak
veľa, že som nevedel, čo mám skôr urobiť.
Bol som doslova mastný až za ušami, mal
som plnú hlavu gulášu, začínala mi byť
zima, lebo guláš bol studený a vonku
bolo sychravé počasie a k tomu všetkému
bolo ešte treba nakŕmiť prasce, pripraviť
obed aj pre ostatných a upratať stajňu,
ktorá bola plná gulášu. Bolo to na prvý
pohľad smiešne, ale bola to aj dosť zúfalá
situácia, ktorá si vyžadovala prinajmenšom rýchle aj keď možno zúfalé ale konštruktívne riešenie. Keď som videl, že
prasce už takmer preskakujú cez ohradu,
aby sa nažrali gulášu, ktorý tiekol po
chodbe, tak som sa rozhodol, že zavriem
vonkajšie dvere do stajne a prasce vypustím na chodbu, aby sa aspoň takto
nažrali. Ráno sme nemali veľa času ich
nakŕmiť a aj podľa kvičania bolo jasné, že
budú žrať guláš aj zo zeme a ja sa tým pádom môžem ísť okúpať, prezliecť do suchých montérok a pripraviť nejaké jedlo,
aby chalani mali čo jesť, keď sa vrátia.
Bol to dosť šialený a zúfalý plán, lebo
dvere do stajne som musel ešte poriadne
zaistiť, aby žiadne zviera neutieklo do
lesa, ale v danej situácii to bolo asi jediné
rozumné riešenie, ktoré sa mi aj keď
s menšími problémami, predsa len podarilo zrealizovať. Keď som sa rýchlo vykúpal, prezliekol a niekoľkokrát opral
v jarovej vode mastné montérky, tak som
sa vrátil do stajne. Našťastie prasce zo
zeme guláš skonzumovali tak, ako som
predpokladal a žiadnemu sa nepodarilo
prelomiť bariéru a utiecť do lesa. Bolo
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treba ich už len znovu nahnať do ohrady
a nakoniec vystriekať stajňu čistou vodou.
Ďalším problémom bolo to, že vonku
v chlievoch ostalo ešte asi dvadsať päť
kusov malých odstavčiat, ktorým som ale
už nemal dať čo žrať. Lebo ďalší kontajner
s pomyjami z kasární mali chalani priviesť až keď sa vrátia z bitúnku. Jediné,
čo som im mohol dať žrať, boli sucháre
z KDP (konzervová dávka potravín). Pred
niekoľkými dňami nám totiž priviezli
plnú vetriesku (vojenské nákladné auto
V3S) nechutných vojenských suchárov,
ktorým uplynula záručná lehota, zo skladov z Vokšíc. (Bol to vojenský sklad, hneď
vedľa malého letiska, kde boli v hangároch uskladnené vojenské autá, húfnice
„Dana“, niekoľko desiatok kanónov, pohonné hmoty a iné nedotknuteľné zásoby
„eNZety“, ktoré tam boli uložené pre prípad mobilizácie. Muničný sklad sme zasa
mali v horách v blízkosti obce Tuř). Uvedené už expirované potraviny sme mali
poukladané v stajni v rohu a boli pekne
zabalené v kartónových škatuliach
a každé jednotlivé balenie bolo ešte zabalené v nepremokavom mastnom papieri. Nuž som zopár škatúľ rozbalil a sucháre som nahádzal do veľkej antikorovej
vane (ktorá pravdepodobne pochádzala
z bitúnku), za účelom namočenia vo
vode, aby zmäkli. Bolo to nevyhnutné,
lebo suché sucháre by prasce asi ťažko
konzumovali. Ako sa ukázalo, tak tieto
sucháre po tom, ako som tam napustil
vodu, plávali na povrchu, ako keby boli
vyrobené z dreva a vôbec nechceli nasať
vodou. Zobral som teda drevenú paletu,
tú som dal na vrch vane a na tú som zasa
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poukladal tehly, aby sucháre zaťažila a
zostali ponorené pod vodou, aby pekne
nasiakli. Musel som teda porozbaľovať
ďalšie škatule, ale aj jednotlivé balenia
suchárov a napustiť podľa potreby túto
(asi 1000 litrovú) vaňu plnú vody, aby sucháre mohli naše prasiatka skonzumovať. Na moje prekvapenie to ale nebolo až
také ľahké, lebo sucháre ako keby boli
vode odolné a nie a nie nasať vodu. Nakoľko odstavčatá kričali od hladu a očakával som návštevu „náčelníka“ (rotmajster Jarda Vokatý, veliteľ PZH), tak som
bol nútený porozbaľovať ďalšie škatule
a týmito suchármi som naplnil hranty
v chlievoch, kde boli mladé odstavčatá.
No na moje nemilé prekvapenie sa odstavčatá suchárov takmer ani nedotkli.
Nechcelo sa mi to veriť a tak som nabral
do fúrika ešte jednu várku a tú som vyskúšal vysypať do hrantov v chlieve, kde
boli väčšie prasce. Chcel som vedieť, ako
tieto zareagujú. Na moje, tento raz už
trpké sklamanie, som zistil, že ani väčšie
prasiatka si suchármi neuctím. Nečudoval som sa im, lebo ani ja som nedokázal
zjesť viac, ako jeden suchár. Bolo to kruté,
ale bolo to tak. Sucháre, ktoré mali jesť
vojaci Československej ľudovej armády
na PZH, nechceli žrať ani svine. Myslel
som si, že sa všetko zmení, keď sa sucháre napijú vody a zmäknú, ale aj potom
ich ošípané odmietali a radšej zostali
hladné, hoci suchárov mali plné hranty.
Pre istotu som teda všetky hranty v ohradách tiež naplnil suchármi z „kádečiek“,
lebo som sa obával, že náčelník príde na
kontrolu a určite by ho nahnevalo, že
prasce nekŕmime. Bolo totiž viac ako isté
že príde, lebo vždy kontroloval mäso, čo
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išlo z bitúnku. A urobil som dobre, lebo
náčelník o chvíľu naozaj prišiel, ale aj keď
prasce kvičali, tak nemohol nič povedať,
lebo hranty mali plné.
Asi po ôsmich hodinách vyčerpávajúcej práce a vystriekaní chodby vodou nezostalo po guláši v stajni už ani pamiatky. Keď sa chalani vrátili z bitúnku, tak
náčelník prekontroloval rozporcované
mäso a v búde, kde bol taký malý „výsek“, povykladali náčelníkovi nejaké vnútornosti, čo sa nespracovali a samozrejme, že aj nejaké to mäsko. Vždy z toho sa
niečo ušlo aj nám a samozrejme, že sme
od náčelníka dostali aj nejaké jaternice
a dobrý zabíjačkový guláš.
My sme sa potom ešte dlho smiali na
tom, ako som im rozprával o tom „gulášovom“ dobrodružstve, čo som v ten deň
zažil. Ako dôkaz vonku na šnúre ešte stále
viseli montérky, ktoré aj po opakovanom
vypraní v jarovej vode, ešte stále vyzerali
dosť mastné. Nechceli veriť ani tomu, že
prasce nechceli žrať sucháre a chceli to
vidieť na vlastné oči. Keď som hovoril, že
to skôr vyzerá, ako keby boli vyrobené
z dreva, tak sme zopár škatúľ zobrali aj na
izbu. Chceli sme vedieť, keď už to ani
svine nechcú žrať, či by sa s tým nedalo
aspoň kúriť. Bolo to neuveriteľné, ale horeli perfektne a izba bola vykúrená skôr,
ako z dreva čo sme bežne používali.
Jedného dňa prišli za mnou na návštevu na motorke súrodenci Forbelovci,
Pavel s Lýdou ma prišli pozrieť a zároveň
aj prevetrať svoju Jawu 250. Veľmi ma to
potešilo a tak sme sa poprechádzali trocha po okolí a neobišli sme ani starý židovský cintorín. Ako sa ukázalo o niekoľko dní, znamenalo to zrejme koniec
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môjho pôsobenia na PZH. Asi tri týždne
po tejto udalosti totiž prišiel Honza z kasární so správou, že vraj budem prevelený. Nevedel mi ale povedať nič konkrétne. Na druhý deň doobeda prišiel za
nami na kontrolu náčelník a ten si ma zavolal do dielne a tam medzi štyrmi očami
mi povedal, že som prevelený naspäť do
Jičína, ale že sa to všetko deje mimo neho
a je to nejaká špinavá hra voči mojej
osobe. Veľmi dobre si pamätám, že sa
pritom chvel na celom tele a veľmi ťažko
sa mu o tom hovorilo. Bolo mu veľmi
ľúto, že odchádzam, lebo ako uviedol,
bol nadmieru spokojný s mojím prístupom k práci. Keď som sa ho opýtal na dôvod môjho prevelenia naspäť do Jičína,
tak bez nejakého rozmýšľania uviedol, čo
sa dozvedel. Bolo mu povedané, že ma tu
vraj už dlhšie tajne sledovali ľudia z vojenského spravodajstva a s hrôzou zistili,
že som tu za pomoci bližšie nešpecifikovaných špiónov z Vatikánu systematicky
zakladal prísne tajné náboženské organizácie, ktorých cieľom bolo vyvíjať aktivity
namierené proti socialistickému zriadeniu. Nevedel som, čo mu mám na to odpovedať, lebo jeho odpoveď ma prekvapila. Nečakal som, že by mi niekto niečo
takéto povedal rovno do očí a už vôbec
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nie, keď išlo o číry výmysel, ale bol som
mu vďačný za to, čo povedal. Poprosil
ma, aby som to nikomu nehovoril, lebo by
z toho mohol mať veľké problémy na veliteľstve. Poprosil ma tiež, aby som neprezradil ani mojim rodinným príslušníkom tieto veci.
Bol som rád, že ma informoval, ale na
druhej strane ma to aj trápilo. Vzhľadom
na to, že som bol takmer stále aj s ostatnými dvomi vojakmi iba pri sviniach, tak
mi z toho vyšlo, že ani pri sviniach nemôžem zostať, lebo prítomnosť aktívneho
kresťana veľmi zle vplýva aj na prasce...
Je totiž skutočne pravda, že každú voľnú
chvíľu som aj v prasečáku venoval modlitbe. Či už to bolo priamo v stajni, alebo
počas prechádzok v lese, či na poli v okolí
PZH. Ak ma niekto sledoval, tak to museli naozaj vedieť. Krátko po obede zazvonil zvonček od vchodu a keď som
išiel ku bráne, tak som už z diaľky videl,
ako tam v slzách stojí náčelníkova dcéra
Pavlína, ktorá sa prišla so mnou rozlúčiť. Mala asi štrnásť rokov a veľmi často
chodila na PZH venčiť našich psov Nera
a Arga a tak sme sa veľmi často stretávali.
Na druhý deň ráno som sa rozlúčil s Ľubošom a Honza ma na Zetore aj s plnou
poľnou odviezol do kasární v Jičíne.
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Valdickí väzni
PZH bolo neďaleko Valdíc, kde bola
známa väznica, v ktorej boli internovaní
mnohí známi politickí väzni. Mal som
pred ňou veľký rešpekt, zvlášť počas prijímača, keď som si ju prvýkrát mohol poobzerať úplne zblízka nielen počas zrýchlených vojenských presunov na vrch
Zebín, ktorý sa týči hneď nad väznicou,
ale aj z vtáčej perspektívy, ktorá sa mi naskytla, keď sa mi s plnou poľnou a so samopalom v ruke podarilo dostať až na
vrchol tohto kopca. Bol odtiaľ nádherný
výhľad na celý kláštor aj s priľahlými budovami. Poznal som mnohých kňazov, čo
si v nej odpykávali vysoké tresty a to len
preto, lebo patrili Kristovi, ktorý povedal:
„Keď mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15,20). Všetko toto ich
utrpenie sa začalo známou „Barbarskou
nocou“ z 13. na 14. apríla 1950 keď ozbrojené jednotky vládnej moci vtrhli do kláštorov po celom Česko-Slovensku a väčšina z ich obyvateľov bola internovaná
v koncentračných táboroch a väzniciach
po celej vtedajšej ČSSR. Po zinscenovaných procesoch a vynútených priznaniach, často aj po krutom mučení, boli odsúdení na dlhoročné tresty väzenia.
Valdická väznica bola pôvodne kartuziánskym kláštrom, ktorý bol prebudovaný na väznicu počas vlády rakúskeho
cisára Jozefa II., ktorý tzv. Tolerančným
patentom zrušil kontemplatívne rehole.
Podľa názvu kláštora väznicu ľudovo na-

zývali „Kartouzy“. Počas komunistického
režimu mala povesť najprísnejšie stráženej väznice. O brutalite bachárov sa rozprávali aj v časoch, keď som tam bol na
vojenčine medzi obyvateľstvom celé legendy. Svoj trest si tu odpykávali aj známi
slovenskí biskupi: Ján Vojtašák, Vasiľ
Hopko i biskup tzv. podzemnej cirkvi
kardinál J. Ch. Korec.
S Jánom Vojtašákom si tu zopár rokov odsedel aj manželkin dedo Ladislav
Čulen, nar. 24. 10. 1916, ktorý bol odsúdený 29. 4. 1948 na 18 rokov väzenia. Bol
bratom Konštantína Čulena, poslanca
Slovenského snemu. V roku 1950 tu bol
mučený páter Jozef Toufar farár z Číhoště (Číhošťský zázrak). Niekoľko rokov si tu odsedel aj náš pán farár z Brodského, kapucínsky kňaz, páter Benedikt
František Wild, ktorého som s obľubou
prezýval “padre”. Pochádzal z Pezinka
a za kňaza bol vysvätený spolu s bratom
Archangelom Viktorom Wildom 15. 5.
1947. Páter Benedikt Wild bol súdený ako
vedúci skupiny, za podvracanie republiky, aj s pátrom Alojzom Karolom Horváthom a pátrom Šebastiánom Petrom
Jaďuďom. Od pátra Matúša Karola Vančeka, ktorý pôsobil na fare v Brodskom
predtým, ako tam prišiel páter Benedikt
František Wild, som sa dozvedel, že ho na
schodoch tejto väznice vysvätil za kňaza
biskup Ján Chryzostom Korec. V tom
čase, keď sa dostal do „Kartouz“, bol ešte
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len bohoslovcom, ale vďaka uväzneným
profesorom Ladislavovi Hanusovi, Jánovi Dieškovi a Jozefovi Zvěřinovi si mohol
aj vo väzení dokončiť teologické štúdium.
Nakoľko pochádzal z vinohradníckej rodiny, vo Valdiciach mal na starosti výrobu omšového vína. Zrejme aj na základe tejto skutočnosti sa ocitol na
zoznamoch ŠtB, ktoré po revolúcii zverejnil Ústav pamäti národa. Krátko po ich
zverejnení na stránke ÚPN pri jednej
z mojich návštev v Charitnom domove
v Pezinku som mu oznámil, že som ho našiel v týchto zoznamoch pod krycím menom „Vincúr“. Veľmi bolestne sa ho to
dotklo a začal mi rozprávať o zastrašovaní, šikanovaní a terore príslušníkov ŠtB
voči jeho osobe, ale aj iným spolubratom.
Bolo mi jasné, čo všetko museli títo kapucínski kňazi zažiť. Napriek tomu, že sa
ocitol na týchto zoznamoch, páter Matúš
nikdy nestratil moju dôveru, lebo som
túto jeho minulosť dobre poznal. Pre mňa
bol vždy hrdina, lebo som už ako žiak základnej školy na vlastné oči niekoľkokrát
videl, ako sa v Brodskom hádal s vtedajšou riaditeľkou ZDŠ (Základnej deväťročnej školy Marka Čulena) Eliškou Vrtalovou kvôli šikanovaniu na hodinách
náboženstva, ktoré musel zažívať.
Vyučovanie náboženstva v tom čase
prebiehalo až vo večerných hodinách so
začiatkom cca okolo 17-tej hodiny, ale takmer vždy sa začínalo oveľa neskôr, lebo
trieda bývala spravidla zamknutá a nájsť
v tom čase niekoho na škole, kto by nám
otvoril triedu, býval problém. Ďalším
problémom boli tzv. hospitácie na hodinách, ktoré spravidla vykonával „súdruh
učiteľ“ Štefan Emrich, ktorý si dôkladne
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zapisoval všetko, čo nám páter Matúš
(neskôr aj páter Benedikt), na hodine náboženstva hovoril.
Krátko po revolúcii sme sa náhodou
stretli na stanici v Brodskom so „súdruhom učiteľom“ Štefanom Emrichom, ktorý
práve čakal na vlak do Sekúl, kde býval
a požiadal ma, či mi môže niečo dôležité
povedať. Na moje milé prekvapenie ma
požiadal o odpustenie za všetky tie neprávosti, zosmiešňovania a ponižovania,
ktoré mi spôsobil počas štúdia na ZDŠ
v Brodskom. Bolo mu to nesmierne ľúto
a hovoril, že to robil na základe príkazov
riaditeľky. Uistil som ho, že mu zo srdca
všetko odpúšťam. Vedel som totiž, že mu
v tom čase diagnostikovali rakovinu, ktorá
stále postupovala a že si zrejme chce dať
do poriadku svoj vzťah s inými ľuďmi.
Nemal som s tým problém, lebo od malička som bol vedený k tomu, aby som vedel odpúšťať, ak ma o to niekto požiada.
Páter Matúš sa vtedy pomerne často,
odvážne a ostro ohradil voči takémuto
počínaniu vedenia školy, ktoré ho ponižovalo. Bol som očitým svedkom nejednej
takejto ostrej výmeny názorov medzi ním
a riaditeľkou. Komunistický režim takúto
odvahu kňazov vždy rázne trestal a tak
nebolo divu, že aj páter Matúš čoskoro
musel z Brodského odísť do Senice. Podobne to bolo aj po tom, čo ho na poste
správcu farnosti v Brodskom vystriedal
páter Benedikt František Wild. Ten zažíval
počas vyučovania náboženstva zo strany
rovnaké metódy, ako jeho predchodca, ale
napriek tomu sa nenechal odradiť a ani
vyprovokovať. Páter Benedikt bol veľmi
vzdelaný človek, muž modlitby a vyžaroval z neho pokoj a svätosť. Ovládal per-
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fektne minimálne štyri jazyky a nebolo
otázky, na ktorú by nevedel dať odpoveď.
Bol to človek, ktorý vedel opraviť čokoľvek a vedeli sme, že v prípade nejakého
problému sa na neho môžeme kedykoľvek obrátiť. Pamätám si veľmi dobre, že aj
po odchode Pátra Matúša do Senice, pri
jednej návšteve na fare v Brodskom, hovoril o neustálych návštevách príslušníkov ŠtB na fare v Senici, ale aj o tom, ako
sledujú každý jeho krok z jednej budovy
oproti fare. Doslova povedal, že ho na fare
majú eštebáci ako na tanieri. Tu niekde
treba hľadať odpoveď na to, ako sa dostal
do zoznamov ŠtB. Aj keď to podľa jeho
rozprávania muselo byť hotové peklo na
zemi, veľmi rád na to spomínal a ďakoval
Bohu za to, že mal tú česť trpieť pre Kristovo meno. Tešilo ho, že mohol vyznávať
Krista aj pred príslušníkmi ŠtB.
Väčšinu z týchto kapucínov som,
zvláštnym Božím riadením poznal osobne a pomerne často som ich navštevoval
už ako mladík, keď som s pátrom Benediktom chodil za nimi na návštevu do
kláštora v Pezinku, kde bol aj Charitný
domov. Potom sme chodili navštevovať
jeho otca a súrodencov s rodinami. Páter
Šebastián, ak si dobre pamätám, bol
vtedy provinciálom kapucínov na Slovensku a v tom čase, aj predstaveným
kláštora v Pezinku. Aj z tohto dôvodu
sme takmer vždy v prvom rade prišli navštíviť ako predstaveného práve jeho.
Raz mi páter Šebastián ukázal ceruzkou namaľovaný obrázok kapucínov z väzenskej cely a spýtal sa ma, či by som aspoň niektorého z nich spoznal. Bez
problémov som spoznal pátra Matúša, Šebastiána, Benedikta i Alojza. Páter Šebas-
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tián často rozprával aj o tom, ako ho stále
sledujú príslušníci ŠtB a to hneď, ako autom opustí brány kláštora v Pezinku. Raz
sme sa o tom presvedčili na vlastnej koži,
keď sme spolu išli do mesta. Za nami sa
objavilo auto presne s takou štátnou poznávacou značkou (ŠPZ) ako páter Šebastián predtým uviedol.
S pátrom Benediktom sme niekoľkokrát v rámci miništrantského výletu, navštívili aj pátra Alojza Horvátha na fare
v Marianke, kde pôsobil počas komunistického režimu a modlievali sme sa tam aj
pobožnosť krížovej cesty. Samozrejme, že
to bolo takým nenápadným spôsobom,
aby sme nevzbudzovali pozornosť. Títo
nenápadní kapucínski kňazi už vtedy
vzbudzovali môj obdiv za hrdinské činy,
ktorými vyznávali nebojácne a za cenu
mnohých obetí a utrpenia svoju vieru
v Ježiša Krista. Povzbudený ich príkladom som aj ja chcel neohrozene vyznávať, že patrím Kristovi. Veď bolo obdobie
komunizmu a možností vyznávať pred
ľuďmi vieru v Ježiša Krista bolo viac ako
dosť. Stačilo len chcieť.
Po skončení ich aktívnej kňazskej
služby som pátrov pravidelne navštevoval aj po novembri 1989 až do ich smrti, aj
v Charitnom domove v Pezinku. Keď po
páde komunistického režimu 8. 5. 1991
boli rehabilitovaní, považovali to za výsmech, že to urobili doslova tí istí sudcovia, ktorí ich odsúdili na dlhoročné tresty
vo väzení. Už vtedy, viacerí z nich vyslovili názor, že vývoj udalostí nasvedčuje
tomu, že tento komunistický režim skončil síce de iure, ale nie de facto a že za to
bude naša generácia ešte tvrdo pykať. Považovali za veľkú naivitu ponovembrovej

Va ldic kí v ä z n i
vlády, ale najmä politických strán VPN
a KDH, že presadzovali akúsi ústretovosť
a zamatovosť voči zločinom, ktoré komunisti a ich prisluhovači popáchali. Medzi ponovembrovými politikmi sa začali
postupne šíriť názory, aby sa komunistom ich zločiny odpustili, aj keď ich nikto
z týchto nomenklatúrnych kádrov o to
ani len nežiadal. Akoby nespozorovali,
že aj to je flagrantný prejav boľševickej
spupnosti a neochoty vôbec si niečo negatívne poctivo priznať.
Spomenutých kňazov pobúrilo najmä
vyhlásenie, ktoré publikovali médiá od
Františka Mikloška a Jána Čarnogurského, ktorí vyhlásili, že komunistom verejne odpustili zločiny, ktoré popáchali
počas komunistického režimu na nevinných občanoch všetkých spoločenských
a vekových kategórií. Či už to bolo pre
názory politické, alebo náboženské presvedčenie, týchto prenasledovaných ľudí.
Od uvedených disidentov to jednoducho
nečakali a považovali to za obrovské zlyhanie. Boli toho názoru, že spomínaní disidenti nemali nijaké právo na to, aby
takto konali, práve naopak, boli presvedčení, že tento zločinecký komunistický
systém mal byť aj s ich predstaviteľmi
odsúdený a postavený mimo zákon tak,
ako sa Nemecko po skončení druhej svetovej vojny vyrovnalo s predstaviteľmi
národného socializmu. Rovnako ako sa
postupovalo v Nemecku po druhej svetovej vojne, keď predstaviteľom zločineckého nacistického režimu bolo zakázané
zastávať významné posty v politike, ekonomike a v hospodárstve, sa malo postupovať aj voči predstaviteľom zločineckého socialistického komunistického
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režimu. Ak bol odsúdený národný socializmus a používanie jeho symbolov bolo
postavené mimo zákon, mal byť odsúdený aj socialistický komunizmus aj so
svojimi symbolmi, lebo počet obetí socialistických komunistických režimov, nielen v Európe, ale aj po celom svete, mnohonásobne presahuje počet obetí nacistov
a fašistických režimov. Komunizmus vo
svojej brutalite voči ľuďom iného politického názoru, farby pleti, alebo náboženského presvedčenia nijako nezaostával za
brutalitou medzivojnových a vojnových
totalitných režimov nekomunistického
typu. V mnohom ich zjavne predčil.
Navyše, toto vyhlásenie popredných
predstaviteľov katolíckeho disentu sa udialo v čase, keď žiadny z predstaviteľov
UV KSČ alebo ŠtB o takéto odpustenie verejne nepožiadal. Veľmi dobre si pamätám
ako na jednom stretnutí v kláštore v Pezinku páter Šebastián aj za prítomnosti
spolubratov kapucínov položil rečnícku
otázku: Ako teda mohli odpustiť zločiny,
ktoré boli spáchané na iných osobách a ešte
k tomu niekomu, kto o to ani len nežiadal
a neprejavil za spáchané zločiny nijakú ľútosť? Ako niekto môže odpustiť zločiny,
ktoré boli popáchané na iných ľuďoch,
z ktorých mnohí v tom čase ešte žili? Mali
na to vôbec právo? Táto diskusia ma veľmi
zaujala a zúčastnení sa zhodli na tom, že
bývalí disidenti nemali z morálneho, ani
teologického hľadiska, nijaké právo vydať
takéto vyhlásenie v mene tých osôb, ktorým bolo naozaj kruto ubližované a ktoré
v tom čase ešte naviac aj žili. Nebolo to
podľa nich ani v súlade s otázkou spravodlivosti, podľa ktorej sa má každému
dať to, čo mu patrí. Obaja z tohto pohľadu
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mohli odpustiť členom týchto zločineckých organizácií neprávosti, ktorých sa režim dopustil voči nim samotným, alebo
ich rodinám, ale určite nie v mene iných
osôb, z ktorých mnohé v tom čase, ako už
bolo uvedené, ešte žili. Kapucíni, ktorí si
dobre pamätali brutalitu komunistického
režimu boli s tohto všetkého pobúrení, ale
museli sa na to iba bezmocne pozerať. Tak,
ako počas Barbarskej noci, ani teraz sa ich
nik na ich názor nepýtal. Nesúhlas s takýmto vyhlásením vyjadrili aj Vlado Jukl
a Silvo Krčméry.
Ako argument v tejto súvislosti použili
kapucíni aj prípad atentátnika Mehmeta
Aliho Agču, ktorý spáchal atentát na pápeža Jána Pavla II. Pápež Ján Pavol II. navštívil Agču vo väzení a po osobnom stretnutí medzi štyrmi očami mu odpustil. Čo
je ale odlišná situácia, lebo Agča, bez
ohľadu na pápežovo odpustenie, si musel
v talianskej väznici aj naďalej odpykávať
doživotný trest väzenia za tento zločin.
Až v roku 2000 prezident Carlo Azeglio
Ciampi, na osobnú žiadosť pápeža udelil
Agčovi milosť, na základe ktorej, bol Agča
vyhostený do Turecka, kde ho následne
uväznili za vraždu a lúpežné prepadnutie. Agča za zločiny, ktoré spáchal teda
musel trpieť bez ohľadu na to, že mu pápež krátko po atentáte odpustil. Bola to
otázka spravodlivosti.
Niektorí ľudia tento prípad mylne prirovnávali k určitej forme sviatosti zmierenia. Na to, aby sme mohli argumentovať sviatosťou pokánia a zmierenia, ktorá
sa inak nazýva aj svätá spoveď, treba si
najprv uvedomiť, z čoho sa táto sviatosť
skladá. Skladá sa z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden celok a z kňa-
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zovho rozhrešenia. Dôležité úkony kajúcnika sú ľútosť, spoveď – čiže vyznanie
hriechov kňazovi a predsavzatie vykonať zadosťučinenie a skutky zadosťučinenia. (Pozri KKC 1491).
„Kto chce dosiahnuť zmierenie s Bohom a s Cirkvou, musí vyznať kňazovi
všetky ťažké hriechy, z ktorých sa ešte nespovedal a na ktoré sa rozpamätá po starostlivom spytovaní svedomia“. (KKC 1493)
Ale treba si na druhej strane uvedomiť aj to, že žiaden z týchto dvoch disidentov nie je a ani v tom čase nebol katolícky kňaz. Ani z teologického hľadiska,
kňaz nemôže udeliť rozhrešenie žiadnemu človekovi za hriechy, ktoré spáchala iná osoba.
„Kto vyznáva svoje hriechy a obviňuje sa zo svojich hriechov, už spolupracuje s Bohom. Boh ťa obviňuje z tvojich
hriechov, ak sa obviňuješ aj ty, pridávaš sa
k Bohu“. (KKC 1458)
Sviatosť zmierenia má presné pravidlá
a kňaz ju vysluhuje len jednej konkrétnej
osobe, ktorá sa vyznáva zo svojich osobných hriechov. V ľútosti sa zaväzujeme,
že sa budeme chrániť hriechu. Ak niekto
pácha vedome, dobrovoľne a verejne
hriech, tak by mal verejne aj požiadať o odpustenie. Dôležité je aj napraviť škody,
ktoré sme hriechom spáchali.
Nič také, čo som uviedol v súvislosti
so sviatosťou zmierenia, z úst popredných predstaviteľov ÚV KSČ, ale ani ŠtB
neodznelo. A možno aj preto tu predstavitelia ÚV KSČ i členovia a funkcionári
ŠtB aj naďalej veselo páchajú zločiny, ako
keby sa nebolo vôbec nič stalo. Aj toto je
daň za prílišnú nežnosť zamatovej revolúcie. Verím, že aj tieto riadky prispejú
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k tomu, že sa Cirkev k tomuto vážnemu
problému v blízkej budúcnosti vyjadrí.
Títo kňazi si ďalej kládli aj otázku:
prečo vlastne museli toľko trpieť, keď komunistická strana ako zločinecká organizácia nebola postavená mimo zákon
a poprední zodpovední komunistickí
funkcionári a členovia ŠtB nielenže neboli
potrestaní, ale zostali ešte po revolúcii aj
naďalej pracovať vo vysokých štátnych
funkciách, v hospodárstve, ekonomike,
alebo vstupovali do politických strán?
Nesúhlasili ani s rozšíreným názorom
ponovembrovej vlády, že funkcionárov
ÚV KSČ a príslušníkov ŠtB netreba nijako
potrestať, lebo oni sa po čase sami stiahnu
z verejného života a prestanú škodiť rodiacej sa demokracii. Čo sa samozrejme
nestalo a veriť takejto utópií mohol iba
ten, kto nikdy nezažil komunistov na
vlastnej koži, alebo úplne stratil pamäť,
ak nie rovno rozum. Žiaľ, nik z politikov
tento ich varovný hlas nechcel počuť. Aj
preto je situácia v súčasnosti na Slovensku taká, aká je.
Veľmi dobre som si pamätal aj na to,
že mi páter Benedikt rozprával o tom,
ako v krutých podmienkach spomínanej
Valdickej väznice spolu s mnohými
kňazmi a rehoľníkmi brúsili sklo a vyrábali rôzne druhy brúsenej bižutérie. Bol
o ňu vraj vtedy veľký záujem a možno to
tak bolo aj preto, lebo sa na jej výrobe
podieľali aj biskupi zo Slovenska a celá
plejáda kňazov – mučeníkov. Vyrábať takýmto spôsobom bižutériu si vyžadovalo
veľkú zručnosť. Vždy som na ňom pri
tomto rozprávaní obdivoval najmä to, že
on vlastne toto väzenie, kde sa s protiprávne odsúdenými zachádzalo obzvlášť
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brutálne, ani nenazýval väzením, ale
vždy hovoril o tom, ako takto pracoval vo
výrobe. Bolo to určite najmä preto, lebo sa
obával, aby som to nerozprával niekde
v škole. Mohlo by to byť veľmi nebezpečné, ak by sa o tom v tomto čase dozvedeli príslušníci ŠtB, ktorí mali aj
v Brodskom veľa svojich spojencov. Nadprácu tu vykonávalo veľa aktívnych mužov, ktorí takto pracovali v prospech komunistického režimu ako príslušníci
pomocnej stráže VB (Verejnej bezpečnosti), alebo ako pomocní príslušníci PS
(Pohraničnej stráže). Väčšinu z nich som
dobre poznal, lebo ma občas aj naháňali
po lúkach a močariskách v blízkosti rieky Moravy, kam som s obľubou chodieval pozorovať zvieratá, najmä vtáky. V tom
čase som si to ani neuvedomoval, ale
mnohé miesta, kam som tak rád chodieval, boli už v hraničnom pásme, hoci za
nimi ešte vedie diaľnica do Českej republiky, kde neskôr vybudovali colnicu
Brodské. Kúsok odtiaľ bol les, za ktorým
tiekla rieka Morava, stredom ktorej viedla
štátna hranica s Rakúskom.
Páter Benedikt mi často rozprával aj
o tom ako sa počas pracovnej doby vo
väznici, priamo na pracovisku tajne spovedalo, čítali sa maličké fragmenty ústrižkov Svätého písma, rozjímalo sa, študovalo, skúšalo, robili sa duchovné cvičenia,
ale aj slúžievali sväté omše. Nekvasený
chlieb a víno si väzni vyrábali sami napríklad z hrozienok vybratých z koláčov,
alebo báboviek. Zaujímavé bolo aj keď
páter Benedikt rozprával o tom, ako
všetko stíchlo keď sa na obetnom stole,
ktorým bola brúska, premieňal chlieb na
Ježišovo Telo.
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Brat Benedikt František Wild, OFM Cap. sa narodil 13. októbra 1923 v Bratislave. Do noviciátu vstúpil 2. augusta 1942, dočasné sľuby zložil 3. augusta 1943 a večné 3. augusta 1946. Za kňaza bol vysvätený 15. mája 1947, ale už o tri roky bol internovaný v komunistických lágroch a potom poslabý do PTP.
V roku 1961 bol odsúdený vo vykonštruovanom procese spolu s troma ďalšími pátrami a bol označený
ako organizátor skupiny. Po roku 1968 sa dostal do pastorácie ako kaplán v obci Preseľany a neskôr bol
farárom v Brodskom. Poloslepý a chorý sa po páde komunizmu vrátil do kláštora v Pezinku, kde veľmi
ochotne pomáhal pri spovedaní. Bol vzorom pokory, lásky a zmierlivosti v časoch nastupujúcich generačných nezhôd po páde komunizmu a príchode slobody. Po krátkom a ťažkom utrpení 14. februára 1997
zomrel v Bratislave na nevyliečiteľnú chorobu. Pochovaný je v Pezinku.
P. Šebastián Peter Jaďuď, OFM Cap. sa narodil 11. októbra 1923 v obci Selce, okr. Krupina. Po ukončení gymnázia v Bratislave vstúpil 2. augusta 1942 do rádu kapucínov. Večné sľuby zložil 3. augusta 1946.
Kňazskú vysviacku prijal 15. mája 1947. V rokoch 1949 – 1950 vyučoval dogmatiku na rehoľnej teologickej
škole. Po Barbarskej noci bol internovaný v koncentračných táboroch vo Svätom Beňadiku, v Malackách,
Podolínci a v Oseku u Duchcova. Od 8. decembra 1950 do 5. mája 1954 bol v PTP. Potom si našiel civilné
zamestnanie. Od roku 1954 tajne organizoval teologické štúdium V ilegalite pripravil asi 50 kňazov, ktorých potom vysvätili v Poľsku. V tomto období sa venoval aj tajnej príprave rehoľných sestier a členov
Tretieho rádu sv. Františka. Pre ťažkú chorobu býval v rokoch 1957 – 1961 v charitných domoch v Báči
a v Jasove. Dna 15. júla 1961 ho zatkli a väznili na Pankráci, v Bratislave a vo Valdiciach. Po prepustení
na amnestiu 6. januára 1964 býval v charitných domoch v Rúbani, vo Vrbovom a v Pezinku, vždy stále
pod prísnym dohľadom ŠtB. Stál pri zrode Slovenskej provincie menších bratov kapucínov a v rokoch
1987 – 1997 bol provinciálom. Bol príkladom charizmatického kňaza svätého života. Zomrel 13. decembra
1998, pochovaný je v Pezinku.
P. Archangel Viktor Wild, OFM Cap. sa narodil v Bratislave-Rači 12. júla 1921. Do noviciátu vstúpil 2. augusta 1942, časné sľuby zložil 2. 8. 1943 a večné 3. 8. 1946. Za kňaza bol vysvätený 15. 5. 1947.
V máji 1950 bol internovaný a musel narukovať do PTP. Do pastorácie sa dostal až po dubčekovskej jari.
Pôsobil aj na Morave v Olomouckej arcidiecéze ako farár vo Fryštáku. Po návrate na Slovensko bol farárom v Pezinku-Grinave. Prejavoval veľkú lásku a sympatie k mladej generácii bratov z tajnej formácie v 70. a 80. rokoch. Nebál sa byť odlišným od tých, ktorí len kritizujú, a vždy vedel prejaviť svoju lásku
slovom i príkladom. Zomrel 15. marca 1996, pochovaný je v Pezinku.
Brat Alojz Karol Horváth, OFM Cap. sa narodil 13. januára 1917 v obci Prievaly, (okres Senica). Pochádzal z ôsmich detí. Po základnej škole odišiel do kapucínskej „serafínskej školy“ v Bratislave, kde
študoval na gymnáziu. V roku 1933 vstúpil do noviciátu a 2. augusta 1934 zložil prvé sľuby. Nakoľko
vo vtedajšej slovenskej provincii neboli patričné školy na prípravu kňazov, bol poslaný spolu s ďalšími
do francúzskej kapucínskej provincie, ktorá mala svoj študentát v Holandsku v meste Brest – Eisden.
Štúdium dokončil v Olomouci, kde 2. februára 1938 zložil aj večné sľuby. Dňa 29. júna 1940 bol vysvätený na kňaza. Pôsobil v komunite v Pezinku, kde ho ako gvardiána v apríli 1950 zastihla známa Barbarská noc. V roku 1952 bol spolu s ďalšími bratmi internovaný v českých Králíkách, odkiaľ bol
pre¬pustený v roku 1956. V roku 1961 bol odsúdený na tri roky väzenia. Počas uvoľnenia v 1968 pôsobil ako kaplán v Pezinku. V tomto čase sa stal aj vikárom Generálneho komisára. Počas normalizácie pôsobil ako farár v Moste pri Bratislave a v Marianke. Po roku 1989 sa vrátil do pezinského kláštora, kde
v rokoch 1997 – 2001 bol gvardiánom. Posledný rok svojho života prežil v bratislavskom bratstve. Bol
vzorom zodpovednosti a húževnatosti. S láskou pristupoval k svojim rehoľným a kňazským povin-
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nostiam a vždy mu ležalo na srdci dobro bratov i celej provincie. Zomrel po ťažkej chorobe v Bratislave
17. marca 2006, pochovaný je v Pezinku.
P. Ján Mária Vianney Marián Riecky, OFM Cap. sa narodil 2. februára 1928 v obci Červený Kameň,
okres Ilava. Do rádu kapucínov vstúpil v Bratislave 14. augusta 1947. Svoje teologické štúdiá musel po
dvoch rokoch za komunistov prerušiť. Doplnil si ich v civilnom živote a 1. mája 1962 vo väzení bol vysvätený za kňaza. Od roku 1968 pracoval vo farskej pastoračnej službe. Od roku 1981 až do roku 1987
pôsobil ako tajný viceprovinciál Slovenskej viceprovincie kapucínov. Neskôr sa stal farárom v Kopčanoch a v roku 1996 bol menovaný za duchovného správcu kláštora Klarisiek. V roku 1991 bol vymenovaný za vikára provincie. V rokoch 1990 – 1996 žil v kláštore v Holíči, kde pracoval aj ako farár, rok bol
v Kopernici. Zomrel v nemocnici v Žiari nad Hronom 19. decembra 1998 na násladky ťažkého úrazu.
Pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.
P. Matúš Karol Vanček, OFMCap. sa narodil 20. mája 1927 vo Vinosadoch. Do noviciátu kapucínov
v Pezinku vstúpil 20. januára 1949. O rok nastúpil na filozofické štúdiá do Bratislavy, odkiaľ bol v noci
z 3. na 4. mája 1950 vyvezený do koncentračného kláštora v Kostolnej. Potom pracoval na stavbe Priehrady
mládeže. V septembri bol povolaný do PTP – v Svatej Dobrotivej, Strašiciach, Kladne a v Jinoniciach. Do
civilu sa dostal 31. decembra 1953. Pracoval v stavebníctve, neskôr sa zamestnal v Štátnom vydavateľstve
tlačív a vo Vinárskych závodoch v Bratislave. Udržiaval kontakty so spolubratmi a pokračoval v tajnom
rehoľnom živote. Dňa 4. októbra 1954 zložil večné sľuby. 26. apríla 1961 ho zatkli a po vyšetrovaní na ŠtB
na Februárke v Bratislave bol v procese s kapucínmi pod názvom Vojtech Rajner a spol. 1. augusta 1961
odsúdený na šesť a pol roka väzenia Sedel vo Valdiciach, kde 15. mája 1962 ho vysvätil za kňaza spoluväzeň biskup Ján Ch. Korec SJ. Súhlas k vysviacke udelil jeho tiež tam uväznený predstavený P. Vojtech
Rajner. Vysviacke predchádzalo tajné teologické štúdium pod vedením väznených kňazov Ladislava Hanusa, Josefa Zvěřinu, Ota Mádra, Jána Diešku, Jána Bártu a ďalších. Po podmienečnom prepustení 19. januára 1964 nastúpil do civilného zamestnania vo Vinárskych závodoch v Bratislave. Do pastorácie sa dostal až 15. októbra 1968. Pôsobil ako kaplán v Šoporni (1968), v Topoľčanoch (1969), v Bratislave vo Farnosti
Najsvätejšej Trojice (1971), ako administrátor farnosti v Brodskom (1974), v Senici (1975) a v Horných Orešanoch (1977). Venoval sa pastorácii vysokoškolákov, a stretával sa s tajnými spolubratmi kapucínmi. Na
poslednom pôsobisku opravil kostol i faru. Od 15. novembra 2000 žil na odpočinku v charitnom domove
v Pezinku, kde zomrel 25. marca 2004. Pochovaný je v Pezinku.
Zdroj: www.kapucini.sk, www.kpvs.sk
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Tretíkrát v Jičíne
Asi po troch mesiacoch som bol prevelený z PZH znovu do Jičína. Keď sa
ma niekto spýtal, prečo som odišiel z prasečáku, tak som povedal na rovinu, že to
bolo preto, lebo som mal zlý vplyv aj na
svine. V každom prípade som to nemusel
ľutovať, lebo po pobyte v prasečáku sa
takmer úplne stratila silná migréna, ktorá
súvisela s úrazom, čo sa mi stal tesne
predtým, ako som opustil brány základnej školy v Brodskom.
Už po niekoľkých dňoch som bol
predvolaný k podplukovníkovi Zajacovi
na koberec. Bolo mi jasné, že sa bude zaujímať o ľudí, s ktorými som sa v prasečáku stretal. No žiaľ, sklamal som ho.
Mohol som mu povedať iba to, že tam
boli len svine, zopár baranov a psi. No
a tie by som do nejakej sekty asi ťažko
dostal. Znova ma varoval, aby som sa
nestýkal so Števom Hodálom a nechodil
do kostola a na návštevy k Forbelským.
Toto pozvanie k podplukovníkovi Zajacovi ma zrejme malo zastrašiť, ale aby
som bol úprimný, dodnes s humorom
spomínam na tie chvíle, ako si ma súdruh podplukovník stále plietol s Marekom Čulenom a lámanou „českoslovenčinou“ hovoril o tom, že aj tu sa pohybujú
agenti cudzích spravodajských služieb,
ktorým by som nemal ich klamstvá „vjeřiť“, ale radšej aby som im nevenoval
žiadnu pozornosť, keď so mnou budú
chcieť „hovořiť“.

Po veľmi krátkom čase som začal chodiť do stráže aj s chalanmi z našej roty.
Chodili sme strážiť do Vokšic hangáre
s NZ-etami (nedotknuteľné zásoby),
alebo na stráž do muničného skladu,
ktorý bol hlboko v lese neďaleko Tuře.
V podstate to bola ďalšia možnosť, kde
sa dalo na strážnom stanovisku, kdesi
hlboko v lese, pomodliť pomerne veľa ružencov. Bral som to ako taký dar od Boha
modliť sa a rád som ho využíval. Na
stráže sa chodilo obdeň a väčšinou to boli
stále tí istí ľudia a teda rovnaká partia. Ja
som väčšinou chodil na stráže s Petrom
V. z M. Sv. Jána, ktorý mi zachránil život
a s Jaroslavom H. „Heri“ bol róm a človek
si s ním užil kopu humoru. Pamätám si,
ako sme chodili strážiť do Vokšíc. Tam to
bolo také voľnejšie, lebo po obede, keď
odtiaľ odišli všetci vojaci z povolania,
tak sme strážili väčšinou iba na prednej
„stojke“ (na stráži) pri hlavnom vchode
a na protiľahlom konci, pri letisku to bolo
také voľnejšie. Napríklad mazáci v noci
na „stojku“ vôbec nechodili. Boli v pohotovosti na strážnici a na strážne stanovisko išli iba v prípade príchodu „deveťáka“ na kontrolu. Nehrozilo tam vlastne
ani žiadne nebezpečenstvo, že by na to
niekto prišiel, lebo sa nemal ako dostať
do areálu. Dostal by sa tam iba tak, že by
preliezol vysoký múr aj s ostnatým drôtom, ale riskoval by tým život, lebo by
ho strážny pravdepodobne zastrelil.
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Raz som sa dostal na spomínanú zadnú „stojku“ akousi zhodou náhod aj ja.
Ako zobák som samozrejme musel chodiť aj v noci okolo areálu. Ostatní dvaja
vojaci boli mazáci a tak som bol jediný, čo
chodil v noci von a mazáci celú noc spali
ako zarezaní. Raz o dvanástej hodine
v noci, keď sa mi končila „stojka“, vrátili
sme sa po vystriedaní na strážnicu.
Všetci, čo ešte nespali, išli spať a ja ešte
s jedným vojakom, čo mal také isté číslo
ako ja, Milanom V. sme mali „bdíci“
službu. Boli sme ale tak unavení, že sme
zaspali aj po sediačky na stoličkách
v „bdiacej“ miestnosti. Asi okolo pol druhej v noci zrazu začal zvoniť zvonček.
Všetko bolo v okamihu na nohách, lebo
každému bolo jasné, že to prišiel dozorný
útvaru („deveťák“) na kontrolu. Keďže
všetko doteraz spalo, tak nikto nevedel,
čo sa deje, či má „bdící“, „spíci“, alebo
„stojku“ a kde má vlastne byť. Ja som tiež
nevedel, čo sa vlastne deje a v tom chaose
som si zobral samopal a vybehol som von
na strážne stanovisko. Po niekoľkých minútach prišiel dozorný útvaru aj s veliteľom stráže na kontrolu na moje strážne
stanovisko. Všetko našťastie prebehlo
hladko, ale po odchode deveťáka veliteľ
stráže zistil, že nik nebol na tom mieste,
kde vlastne mal byť. Dozorný útvaru našťastie menný zoznam rozpisu služieb na
strážnom stanovisku nekontroloval a tak
na žiadne nezrovnalosti neprišiel. No mazáci sa na nás zobákov v ten deň veľmi
hnevali. Na druhý deň sme sa na tom už
len poriadne zasmiali.
Pamätám si aj na to, ako pri strážnej
službe na stanovisku pri vchode v jeden
teplý letný podvečer som si všimol, že
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z cesty, čo viedla k dedine, zrazu odbočilo
smerom k nášmu strážnemu stanovisku,
nejaké osobné auto a zhaslo svetlá. Bolo
leto a mohlo byť už nejako okolo pol desiatej večer. Zdalo sa mi to nejaké čudné
a tak som sa pobral pomaly smerom ku
hlavnému vchodu, po ceste, ktorá viedla
do areálu, lebo som si myslel, že to ide
zrejme dozorný útvaru na kontrolu
a chcel som zavolať z poľného telefónu na
strážnicu, aby veliteľ stráže prišiel otvoriť
bránu. Chvíľu som čakal, lebo som ani nevidel, ani nepočul, žeby auto prišlo až
k bráne. Zdalo sa mi to nejaké čudné a tak
som popri hangároch pomaly postupoval
smerom k bráne. Zrazu som počul, ako
keby niekto začal strieľať z malorážky
a iba som počul, ako guľky začali narážať
do plechu na hangáre za mnou. Rýchlo
som teda zvesil samopal z rúk a začal
som šprintom utekať smerom k bráne.
Potom som už iba počul ako búchajú
dvere na aute a videl som vo večernom
šere, ako nejaké auto, znovu bez svetiel,
odbočuje na cestu smerom do dediny. Zavolal som teda pre istotu veliteľovi stráže
a informoval som ho, čo sa stalo. Prišli
hneď za mnou na miesto, ale vzhľadom
na tmu a na to, že sme nemali k dispozícii rebrík, nemohli sme na hangáre zaistiť
stopy po streľbe. Nechali sme to radšej
všetko bez povšimnutia.
Humorné situácie sme zažívali aj
cestou v Tatrovke, alebo na korbe V3S
smerom do Tuře. Bol tu pomerne veľký
muničný sklad hlboko v lese v tvare obdĺžnika. Dĺžka kratšej strany bola niečo
okolo osemsto metrov a dlhšie strany
mali aj hádam viac ako kilometer. Vo dne
tu bolo pekne, ale v noci to tu vyzeralo
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dosť strašidelne, lebo každý z dvoch
strážnych musel chodiť po dvoch stranách muničáku. Každý mal na starosti
jednu dlhšiu a jednu kratšiu stranu muničáku a za tú bol zodpovedný. Vojak, čo
mal chodiť po dobre osvetlenej ceste,
okolo oplotenia, to ale nemal vôbec jednoduché, lebo ak by ho tu niekto chcel
prepadnúť, tak nemal veľkú šancu na to,
aby sa ubránil. Všade okolo bol totiž
tmavý les a strážny počas celej služby chodil po chodníku, kde bol neustále osvetlený a teda ho bolo neustále veľmi dobre
vidieť. On naopak, pozeral do tmavého

Kde in í kon čia , m y za čína m e
lesa a tak nemohol vidieť takmer vôbec
nič. Spoliehať sa mohol len na svoj sluch.
Ak by sa niekto schoval za strom, alebo do
kríka, keď vojak zašiel za roh, tak potom
už stačilo iba počkať na vhodnú chvíľu,
kedy sa strážny vojak bude vracať späť
a zaútočiť naň. Istejšie to bolo na rozhľadni, odkiaľ bolo veľmi dobre vidieť
obe strany, ktoré sme mali strážiť a istotu
v strážení dodával aj telefón a ďalekohľad.
Príbehy, ktoré sa tu rozprávali, dosvedčovali, že opatrnosť je tu úplne namieste.
Bohu vďaka za to, že sa nám počas vojenčiny v strážnej službe nič zlé nestalo.
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Prevelený do Tábora
Neprešli snáď ani dva mesiace a dozvedel som sa, že som znovu prevelený.
Tentokrát som mal odísť do Tábora v južných Čechách. Už mi to začínalo pripadať
ako zlý sen, no nemohol som proti tomu
vôbec nič urobiť a ani tomu nijako zabrániť. Vždy keď som si konečne aspoň trocha zvykol na prostredie, tak niekto rozhodol, že musím znova odísť do nového
a úplne cudzieho prostredia. Každé prevelenie „zobákov“ na nové miesto je niečo
podobné, ako znovu narukovať. Nechápal
som to, ale už dávnejšie sa niektorí vojaci
vyjadrili, že aj toto môžu byť metódy,
ako sa ma komunistickí predstavitelia
v ČSĽA pokúšajú zlomiť po psychickej
stránke. Tak som sa znovu zbalil, rozlúčil
som sa zo Števom a s priateľmi a jedného
krásneho letného rána som nasadol, tak,
ako určil vojenský rozkaz, na vlak smerom do Tábora. Vo vlaku som sa veľa
modlil ruženec a premýšľal som o tom, čo
ma zase čaká na mojom novom pôsobisku. Premýšľal som aj nad tým, koľkokrát ešte asi budem musieť takéto prevelenie absolvovať. Spomenul som si aj na
môjho strýka Antona Čulena z Českých
Budějovíc, ktorý mi neraz, keď ma videl
ako tvrdo trénujem na dvore v Brodskom
v žonglovaní s loptou, povedal tieto prorocké slová: „Ty sa na vojenčine dostaneš
do Tábora a budeš tam hrávať futbal za tamojšiu Duklu“. Futbal som asi od dvanástich rokov miloval nadovšetko a veľmi

som túžil hrávať ho aj na vojenčine. Žiaľ,
už dávno som pochopil, že ak nemám
niekoho, kto by ma pretlačil do zostavy,
tak ani nemám veľkú šancu. Tak to bolo aj
v Jičíne, kde aj bola Vojenská telovýchovná jednota (VTJ) Jičín, ale keďže som
tam nemal žiadnu „tlačenku“, do zostavy
som sa nedostal. Pokúšal som sa o to iba
raz, keď som sa prihlásil na výber do tamojšej VTJ Jičín, ešte počas prijímača, ale
nechali ma hrať ku koncu zápasu asi len
slabých desať minút. Bolo mi jasné, že
všetci boli vybraní už dávno predtým
a toto výberové konanie bolo len preto,
aby sa naplnila „litera zákona“. Chalani
z prijímača, čo sa dostali do mužstva pochádzali z okolitých dedín a potvrdili mi,
že svoje pôsobenie v mužstve na vojne
mali už vopred vybavené a že to všetko
bola len formalita. Ale aspoň občas som si
s chalanmi, ktorých som poznal z prijímača a ktorí hrávali futbal za VTJ Jičín,
ako napr. Cibulka, Bezouška a Čvančara
aspoň na buzeráku zahral futbal. Stále
som aspoň v kútiku srdca dúfal, že sa mi
aspoň sčasti tento môj sen splní. Nechcel
som zbytočne preflákať dva roky života
na vojne ani po športovej stránke.
Po dlhom premýšľaní a meditovaní vo
vlaku som sa až podvečer dostal do Tábora na tamojšiu železničnú stanicu. Ďalším problémom bolo nájsť kasárne vojenského útvaru, kde som mal pôsobiť.
Usedený z vlaku som sa pobral pešo nájsť
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svoje nové pôsobisko. Nebolo to až také
jednoduché, ako som čakal, pretože som
zistil, že kasárne sú niekde na opačnej strane mesta. Bolo tu navyše viacero kasární
a vojenských útvarov a keď som sa niekde na vchode do kasární spýtal, vždy
ma poslali ďalej.
V Tábore sa v tom čase nachádzalo aj
Veliteľstvo západného vojenského okruhu
ČSĽA a preto tu bolo množstvo budov,
množstvo vojakov základnej služby, ale aj
veľké množstvo vojakov z povolania. Keď
som konečne našiel kasárne, ktoré som
hľadal, tak som poprosil o informáciu mazákov, ktorí práve vychádzali z kasární,
kde som mal nastúpiť. Tí ma ale poslali
úmyselne ešte ďalej smerom von z Tábora,
lebo toto boli posledné kasárne na ceste
smerom na Písek a žiadne iné tam už neboli. Ale to som ja vedieť nemohol. Úplne
vyčerpaný som sa teda už okolo ôsmej hodiny večer pobral presne tým smerom,
kam ma spomínaní dvaja mazáci poslali.
Asi po dvadsiatich minútach cesty kdesi
na výpadovke z Tábora smerom na Písek
som zistil, že ma poriadne dobehli a vrátil som sa naspäť ku vchodu do kasární,
kde som požiadal vojakov o radu. Niečo
vo vnútri mi totiž hovorilo, že to je to, čo
hľadám. Hneď som vošiel do budovy pri
vchode, kde sa nachádzal dozorný útvaru
a ukázal som mu doklad o prevelení. Ten
mi potvrdil, že som tu správne a ja som si
po celodennom cestovaní v letnej horúčave vydýchol, že som konečne v cieli mojej cesty. No ale aj tu sa začal predo mnou
odohrávať znovu ten istý scenár, ktorý
som dobre poznal aj z mojich predchádzajúcich pôsobísk v armáde. Deveťák
o ničom nevedel, lebo mu nikto nepove-

Kde in í kon čia , m y za čína m e
dal, že má prísť nejaký nový vojak. Nevedel teda, do ktorej roty, ani do ktorého vojenského útvaru ma má poslať, aby som sa
ubytoval. Poslal ma teda na štáb, ktorý bol
hneď vedľa vchodu do kasární ale tam už
samozrejme nik nebol, lebo všetci lampasáci boli už dávno doma. Tam kohosi napadlo, že som určite prišiel na autorotu
lebo mali málo šoférov, ktorá sídlila v tej istej budove. Hneď som im povedal, že to
bude určite nejaké nedorozumenie, lebo
som si vojenský vodičský preukaz nerobil
a jediné oprávnenie, ktoré som mal, bolo
vodičské oprávnenie na malú motorku,
ale aj to mi pri odvode zo zdravotných dôvodov odobrali. (Odmietali mi ho vrátiť
opakovane aj po vojenčine, hoci som mal
potrebné odporučenie od posudkového
lekára na schopnosť viesť motorové vozidlo. Po revolúcii ho bez problémov vrátili môjmu bratovi Stanislavovi Čulenovi aj
bez predloženia odporúčania posudkového lekára, ktorý si bol na polícii v Senici
vybaviť nejáké doklady!) Vzhľadom na to,
že im všetko veľmi dlho trvalo a už bolo
po večierke a každému bolo jasné, že dnes
už nič nevybavíme, tak deveťák rozhodol,
že prespím na autorote a ráno až príde veliteľ útvaru sa rozhodne, čo bude so mnou
ďalej. Prespal som teda na autorote a po raňajkách, v priebehu doobedia mi oznámili, že si o chvíľočku príde pre mňa veliteľ strážnej roty, poručík Pavel Dvorský, zo
Zabezpečovacieho útvaru veliteľstva západného vojenského okruhu číslo 56 48,
kam som mal byť zaradený.
Ako som sa od neho dozvedel, tak
časť vojakov tejto roty mala okrem iného
na starosti stráženie budov A, B, E, kde
sídlilo veliteľstvo západného vojenského
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okruhu (ZVO) ČSĽA, vojenskej väznice, autoparku a nedotknuteľných zásob
v areáli kasární. Druhá časť vojakov
z roty pracovala ako pisári na štábe alebo
priamo v kanceláriách generálov, alebo
iných členov vedenia ZVO v Tábore, či
ako služba pri vchode do týchto budov,
alebo vojenských ubytovní, ktoré boli
v meste. Veľmi ma to prekvapilo, lebo
som si nedokázal predstaviť, že by som ja,
vojak, ktorý bol už viac krát označený
ako špión Vatikánu, a ktorý nemohol pre
svoj zlý vplyv na svine zostať ani v prasečáku, mal zrazu strážiť tých najvyšších
generálov Veliteľstva západného vojenského okruhu Československej ľudovej
armády! No nech som nad tým akokoľvek rozmýšľal, zdalo sa mi to absolútne
nepochopiteľné, lebo to vôbec nedávalo
žiadnu logiku. Čím bližšie som sa zoznamoval s poslaním tohto vojenského útvaru, tým viac som nadobúdal presvedčenie, že je to jeden veľký omyl a že ma
v najbližších hodinách odvelia niekde
úplne inde. Zdalo sa mi absolútne nemožné, aby človek s povesťou vatikánskeho špióna mohol mať zrazu len tak
prístup do kancelárii členov najvyššieho
vojenského velenia ČSĽA. Navyše, na ktorého likvidácii sa ja vraj aktívne podieľam. Bolo to absurdné a absolútne nelogické. Ba práve naopak, jedno odporovalo
druhému. No napriek tomu to ale skutočne bola pravda. Rozmýšľal som aj nad
tým, či to nie je nejaká spravodajská hra
voči mojej osobe. Pasca, ktorú mi nastavili
a do ktorej som sa mal sám chytiť. Ale
uvedomoval som si aj to, že cesty Pánove
sú naozaj nevyspytateľné a Božia logika
sa vymyká akejkoľvek ľudskej logike.
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Poručík Pavel Dvorský sa ma na rovinu spýtal, čo som vyviedol, keď ma
sem prevelili. Povedal som mu, že neviem o tom, že by som spáchal nejaký
trestný čin, za ktorý by som si zaslúžil
trest. Aby som sa vyhol nejakému nedorozumeniu, tak som mu povedal, že niektorým ľuďom veľmi prekáža moje náboženské presvedčenie. Ale v tom nevidím
žiadny problém, lebo náboženskú slobodu garantuje aj Ústava Československej socialistickej republiky. Prekvapilo
ma, že potvrdil, že to je pravda, nevidel
v tom žiadne porušenie zákonov ČSSR.
Potom mi dovolil odísť.
Ešte som sa ani nevybalil a už prišiel za
mnou na izbu a požiadal ma, aby som mu
ukázal obsah svojej osobnej skrinky. Bolo
to ponižujúce a nemal som rád, keď sa mi
niekto hrabal v mojich osobných veciach,
ale napriek tomu som mu ich ukázal. Po
krátkom rozhovore mi oznámil, že budem
vzhľadom na svoje skúsenosti zo strážnej
služby aj tu chodiť každý druhý deň do
stráže. Keď teda veliteľ roty rozhodol, že
budem chodiť do stráže, tak som si povedal, že teda budem chodiť do stráže.
Svedkami tohto nášho rozhovoru na
izbe boli aj niektorí mazáci a vzbudilo to
u nich voči mne akúsi nedôveru. Začali sa
ma vypytovať, čo som vyviedol, keď som
tu a prečo mi veliteľ prešacoval osobné
veci v skrinke. Po niekoľkých dňoch aj tu
začali kolovať príbehy o „nabonzovaných
mazákoch“ v Jičíne a iné podobné rozprávky. Tieto ošúchané pesničky som už
veľmi dobre poznal z predchádzajúceho
pôsobenia a tak som si ich vôbec nevšímal. Ale vedel som, že to neveští nič
dobré. Väčšiu pozornosť tomu neveno-

Prevelen ý do Tá bora
vali ani chalani, čo boli na vojne rovnako
dlho ako ja, lebo sa ma na to pýtali a ja
som im vysvetlil, že to vôbec nie je
pravda. Vyzeralo to, že všetko chápali
a mal som z toho radosť. Verili mi, a tak
sme si celkom dobre začali rozumieť. No
naši mazáci, čo si v tom čase už vo veľkom pripravovali metre na strihanie,
tomu žiaľ moc neverili. Pavel Skoček, vojak z môjho ročníka, ma hneď v prvej
strážnej službe upozornil, aby som si dával pozor, keď budem v noci na „stojke“.
Nepovedal mi nič konkrétne, ale bolo mi
jasné, že na mňa mazáci asi budú chcieť
„ušiť nejakú búdu“.
Počas prvej strážnej služby som si teda
začal dávať obzvlášť veľký pozor na mazákov a pripravovať obranný plán.
Situácia bola taká, že ani tu ma mazáci
neprijali a už z ich chovania v rote bolo
jasné, že ani tu to na ružiach ustlané mať
nebudem. Cez deň veľké nebezpečenstvo
nehrozilo, ale horšie to bolo v noci. Musel
som byť neustále v strehu a sledovať
všetko okolo seba, každý jeden pohyb
a dávať pozor na každé šuchnutie, ktoré
by mohlo naznačiť, že sa niečo deje. Výhodou bolo, že bolo leto a každému zo
strážnych vyšla počas nočnej tmy vlastne
iba jedna stojka. Nevýhodou bolo to, že
medzi drôteným plotom, ktorý ohraničoval strážne stanovisko enzetov (NZ –
nedoktnuteľné zásoby) a prvou garážou
autoparku, sa cez plot vracali v noci po
večierke mazáci z útvarov v našich kasárňach, ktorých zadržať, alebo ohroziť
na tomto konkrétnom mieste bolo podľa
nepísaných mazáckych zákonov prísne
zakázané. Našťastie sa väčšina z nich vracala skôr, ako sa strážna služba rozšírila aj

o stráženie areálu autoparku. Dialo sa to
spravidla do hodiny po večierke, keď autopark opustil posledný mechanik a šofér.
Tohto som sa dosť obával, ale našťastie
počas mojej strážnej služby (po tom, ako
veliteľ stráže odomkol bránu, ktorá oddeľovala strážne stanovisko „enzetov“ od
areálu autoparku), sa nikto nepokúsil
o návrat do kasární preskakovaním cez
plot. Iné to bolo, keď bola brána na
strážne stanovisko „enzetov“ zamknutá.
Modlil som sa pritom v duchu ruženec a prosil som Pána Boha a Pannu Máriu o potrebnú pomoc a milosti, ktoré budem v noci potrebovať, ak sa mazáci
naozaj v noci pokúsia ma nejako vystrašiť. Situáciu mi sťažovali budovy skladov,
za ktorými viedol chodník, kam som musel pri obchôdzke vstúpiť. Vtedy bolo
prakticky nemožné sledovať dianie v autoparku a nebolo vidieť ani na časť strážneho stanoviska pri vchode. Mohol som
sa spoliehať iba na jeden asi desať metrový úsek, medzi budovami. Bol tu dvor
so zaparkovanými vetrieskami (V3S)
a UVAZ-ami, odkiaľ som aspoň sčasti
mohol sledovať aj dianie na nádvorí autoparku. Preto som sa snažil rýchlo presúvať z týchto mŕtvych bodov na miesta,
odkiaľ som mal ten najlepší výhľad na
celý areál, aby som včas zbadal blížiace sa
nebezpečenstvo. Stráže sa striedali vždy
po dvoch hodinách a ja som bol práve na
„stojke“ od dvanástej do druhej hodiny.
Asi okolo jednej hodiny som začul nejaké čudné zvuky. Zbystril som zrak a postavil som sa do tieňa pouličného osvetlenia, aby ma nebolo vidieť. Dalo sa to,
lebo tam bolo zopár veľkých líp a kríkov.
Po chvíľke strpenia som si všimol, že sa

popod zaparkovanými autami v dolnej
časti autoparku, plazia smerom k strážnemu stanovisku, nejaké osoby. Bolo to
asi 150 metrov odo mňa. Zistil som, že sú
traja a keď som vedel naisto, kde sú schovaní, tak som vyšiel s tieňa a pobral som
sa smerom k nim do autoparku. Vedel
som, že keď budem blízko nich, tak sa nebudú môcť pohybovať, aby sa neprezradili. Ja som sa pohyboval pomaly smerom
k nim a tváril som sa, že ich nevidím. Pohyboval som sa tam hore dole dlhé minúty a takto som sa snažil získavať čas.
Už podľa obrysov som zistil, že sú to moji
mazáci s veliteľom stráže. Všetci v ten
deň spolu so mnou nastúpili do strážnej
služby. Takýmto spôsobom sa približovať k strážnemu bolo prísne zakázané
a veľmi nebezpečné, lebo strážny bol
ozbrojený samopalom, mal napáskovaný
plný zásobník ostrých nábojov a ešte jeden plný zásobník mal zasunutý, pre prípad potreby v sumke. Na hlavni mal pre
prípad nutnosti aj bodák, ktorý tiež mohol v prípade potreby kedykoľvek použiť
v boji muža proti mužovi. Povinnosťou
strážneho bolo zadržať každého narušiteľa, ktorý vnikol na strážne stanovisko,
ktoré mu bolo zverené. Mohol pri tom
použiť samozrejme aj zbraň. Mohol teda
aj začať strieľať, ale jeho povinnosťou bolo
najprv vyzvať narušiteľa, výzvou „Stoj!
Kto tam?“ aby zastal a potom zavolať veliteľa stráže. Ak narušiteľ neuposlúchol
výzvu, tak nasledovala druhá výzva
„Stoj, lebo strelím!“ a ak ani potom neuposlúchol, tak nasledoval výstražný výstrel smerom nahor. Ak ani po tejto výzve
narušiteľ nezastal, strážny mohol použiť
zbraň proti nemu. Streľbu mal situovať
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od oblasti pása smerom nadol. V prípade,
že mu hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo, tak mohol použiť zbraň v sebaobrane aj bez vyzvania. Preto som sa
približoval len do takej vzdialenosti, aby
na mňa nemohol žiaden z nich bezprostredne zaútočiť a aby som nemusel použiť zbraň. Povinnosťou veliteľa stráže
a osôb v jeho doprovode, bolo približovať
sa na strážne stanovisko riadne po ceste,
či chodníku a teda viditeľným spôsobom
aj s osobami v jeho doprovode.
Nevedel som, ako budú voči mne reagovať, ale nejako som si bol istý, že sa
žiaden z nich na mňa neodváži zaútočiť.
Bol som si istý, že mám samopal v poriadku. Nebezpečenstvo predstavoval aj
bajonet na hlavni samopalu. Iné by bolo,
ak by som narušiteľov nepoznal, ale tu
som bol stále kľudný, lebo som vedel, že
sú to kolegovia zo strážnice a iba nedoceňujú hlúposť, akej sa dopúšťajú. Snažil
som sa vžiť do situácie mazákov. Pre nich
to možno bola sranda a chceli ma len vystrašiť, ale mne to moc smiešne nepripadalo. Keď som ich asi dvadsať minút ponaťahoval, tak som sa vrátil naspäť
k budovám enzetov a po chodníku som
sa zberal smerom poza budovy, aby si
mysleli, že o nich neviem a potreboval
som zároveň skontrolovať aj zadnú časť
strážneho stanoviska. Robil som to pomaly a občas som sa aj zastavil a obzrel
späť, aby som mal istotu, že nebudú napredovať, ale zostanú tam, kde sú. Takto
som ich vlastne stále držal v šachu. Keď
som sa dostal do tieňa budov a stromov,
tak som zvesil z ramena samopal a rýchlo
som bežal poza budovy do zadnej strany
strážneho stanoviska, kde bol medzi bu-
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dovami dvor so zaparkovanými vozidlami enzetu, odkiaľ bolo dobre vidieť až
do autoparku. Uistil som sa, že ma nevidia a krásne som videl, ako pobehujú medzi autami v snahe dostať sa čím ďalej dopredu k budovám a nádvoriu enzetov.
Chvíľu som ich pozoroval, aby som vedel,
v ktorých miestach asi sú a po chvíľke
som sa rovnakým šprintom rozbehol naspäť k bráne do areálu autoparku. Tak
som sa dostal k drevenej búdke pre strážneho (nachádzala sa asi desať metrov od
brány do strážneho stanoviska enzetov,
ktoré bolo v tvare písmena L). Táto brána
sa otvárala vždy večer, keď všetci vodiči
a mechanici opustili autopark. Tu tiež
vďaka budovám a stromom končil tieň
a strážny vsupoval do nočného lampového osvetlenia. Zastal som pod stromom
v tieni a ešte chvíľu som pozoroval mazákov, ako sa preskupujú a keď som vedel určiť presnú polohu každého z nich,
tak som sa vynoril na svetlo. Hneď, ako
ma zbadali, tak sa prestali presúvať
a všetky zvuky stíchli. Tváril som sa, že
som si nič nevšimol a pomalým pohybom som prešiel cez dvierka do autoparku. Občas som sa pritom zastavil a poobzeral aj dozadu, aby si chlapci mysleli,
že naozaj ani netuším, že sú už celkom
blízo mňa. Pomaličky som sa približoval
k autám, pod ktorými boli práve schovaní. Snažili sa byť tichučko ako myši,
ale nič im to nebolo platné, lebo som
presne vedel, kde je kto schovaný. Ležali
za kolesami pod nákladnými autami
a tak som neočakával, že by mohli rýchlo
vstať a zaútočiť. Ešte som ich asi desať
minút naťahoval a keď sa mi už zdalo, že
je toho dosť, tak som pristúpil k autu,

Kde in í kon čia , m y za čína m e
pod ktorým ležal veliteľ stráže a opýtal
som sa: „Tak čo chlapci, ešte vás to baví?“
Boli z toho zaskočení a ešte hodnú chvíľu
ticho ležali pod autami, ako keby nechceli
uveriť, že som ich školácky naivné „manévre“ odhalil. Ale potom sa nakoniec
predsa len v tichosti a zahanbene postavili. Jediné, na čo sa zmohli bolo, že mi
vynadali za to, že vraj počas tejto kontroly
strážneho stanoviska zistili, že sa stále
pohybujem len po autoparku a za budovy enzetov vraj vôbec nechodím.
Takéto neštandardné kontroly strážneho stanoviska zo strany mojich mázakov v Tábore som zažíval až do ich odchodu do civilu. Ešte niekoľkokrát som
ich pri týchto kúskoch odhalil. Možno
práve aj toto ich stále nútilo k tomu, aby
ma znovu a znovu chodili v noci kontrolovať. No napriek tomu sa im ani raz nepodarilo, aby ma našli na „stojke“ nepripraveného. Musel som byť síce stále
v strehu, ale oni ani raz neuspeli. Neviem, aký popud ich hnal neustále do
toho, aby ma nejakým spôsobom „nachytali na hruškách“, ale robili to aj napriek tomu, že všetci chalani, čo boli na
vojenčine rovnako dlho ako ja, už vlastne
ani nevedeli, čo to znamená byť zobákom. Ale tešilo ma, že ich tento postup
mazákov voči vojakovi s ich číslom akosi
ponižoval a vôbec sa s ním nestotožňovali. Viackrát ma povzbudzovali, aby
som si z toho nič nerobil, lebo oni už
onedlho odídu a potom už aj ja budem
mazákom. Keď som im pri jednom rozhovore na túto tému povedal, že riskujú
život, lebo sa raz kľudne môže stať, že
niektorého z nich môžem zastreliť, tak mi
na to odpovedali, že to sa veľmi mýlim,

Prevelen ý do Tá bora
lebo nemôžem. Keď som sa ich prekvapene spýtal, ako to myslia, že nemôžem,
keď mám v ruke samopal aj s plným zásobníkom ostrých nábojov? Vtedy mi povedali ďalšiu závažnú skutočnosť, ktorú
som samozrejme predtým nevedel. Mazáci mi totiž vždy pred odchodom na
strážne stanovisko vybrali zo stojanu
moju osobnú zbraň (každý vojak základnej služby mal pridelenú osobnú
zbraň – samopal vzor „58“, ktorá mala
presné číslo a nedala sa teda zameniť)
a z nej vybrali úderník. Čim sa vlastne
moja zbraň stala nefunkčnou. Až vtedy
som si uvedomil, že keby ma niekto prepadol na strážnom stanovisku, tak sa by
som sa vlastne ani nemohol brániť. Ak by
sa na takéto počínanie vojakov náhodou
prišlo, tak by za to mohli byť veľmi prísne potrestaní. Dokonca mohli dostať aj
prokurátora. Až neskôr som si uvedomil, čo všetko sa mohlo stať, keď o niekoľko týždňov na to, presne na tomto
strážnom stanovisku došlo k prepadnutiu jedného vojaka z našej roty. Ten si život zachránil tým, že použil služobnú
zbraň a začal po narušiteľovi strieľať. Podarilo sa mu síce so šťastím preskočiť
plot a utiecť z areálu kasární, ale ako dôkaz sa niekoľko guliek zavŕtalo aj do
plotu a haly zimného štadióna, ktorý stál
kúsok za plotom. Tento vojak dostal za
odmenu mimoriadnu týždennú dovolenku. Ako by to dopadlo vtedy, keď som
mal strážnu službu práve ja zo samopalom bez úderníka, to si radšej ani nebudem predstavovať?
Úlohou strážnej služby bolo stráženie
väzňov, nedotknuteľných zásob (NZ)
a hlavnú budovu (budova mala označe-
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nie „E“) veliteľstva ZVO, ktorá bola cez
cestu hneď naproti vchodu do našich kasární. Väznica bola v budove strážnice
a budovy s nedotknuteľnými zásobami sa
nachádzali za drôteným oplotením hneď
za nádvorím autoparku. Všetko to bolo
v areáli kasární. Za budovami bol už len
asi tri metre široký pás chodníka a tam
betónový plot s ostnatým drôtom. Tento
bol okolo celého areálu kasární.
Spravidla po večierke, respektíve keď
všetci šoféri opustili autopark, sa začínal
strážiť aj celý autopark. Budovu „E“, kde
sídlilo najvyššie velenie armády ZVO,
sme strážili fyzicky iba v noci, ale aj to
iba vtedy, keď nefungovalo elektronické
strážne zariadenie. Toto elektronické
strážne zariadenie sa skladalo zo štyroch
prístrojov umiestnených oproti sebe
v plechových skrinkách s malými otvormi pre príjem a vysielanie infračerveného
lúča zo zadnej strany areálu umiestnených do písmena L. Na každom rohu
teda bola umiestnená jedna skrinka
a v nej jedna fotobunka. V tej strednej
samozrejme museli byť dve. Toto elektronické strážne zariadenie vysielalo do
prístroja umiestneného oproti nemu infračervený lúč svetla, ktorý spustil na
strážnici poplach vždy vtedy, keď ho
niekto prerušil. Teda kľudne sa to mohlo
spustiť aj vtedy, keď medzi skrinkami
preletel nejaký nočný vták, alebo prebehla mačka. Stávalo sa aj to, že sa nejaký
lampasák na náš účet takto bavil, keď bol
v saune, ktorá mala východ aj zo zadnej
strany budovy tým, že občas úmyselne
vyšiel na nádvorie, aby prerušil svetelný
lúč a spustil poplach na strážnici. Potom
iba čakal a kontroloval, za aký čas príde
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veliteľ stráže aj s doprovodom skontrolovať či nie je nejakým spôsobom narušené
strážne stanovisko. Neraz mi to potvrdil
kamarát, čo mal službu dozorného na
vchode do budovy „E“. Pri každom takomto narušení sme museli ísť preveriť, či
sa nejaký „imperialistický agent“ nesnaží
dostať do budovy veliteľstva ZVO zo zadnej strany budovy. Ak sa stroj porúchal,
tak sme zavolali stráž z roty, čo mala na
tento účel pohotovosť na rote a muselo sa
potom chodiť strážiť aj na nádvorie budovy „E“ až do rána. Žiadny kamerový
systém tam v tom čase nebol.
Väznica sa nachádzala priamo v budove strážnice a strážny pri väzňoch, ak
boli väzni v celách, musel neustále chodiť
v zamrežovanej a uzamknutej chodbičke,
ktorá sa nachádzala pred dverami, kde
boli cely. Jeho povinnosťou bolo aj neustále
cez okienko na dverách pozorovať, čo
väzni robia. Bolo to hneď za vchodovými
dverami hlavného a jediného vstupu do
priestorov strážnice, kam sa vchádzalo
malou chodbičkou, ktorú z pravej strany
tvorili mreže chodby väznice a z druhej
strany stena veliteľskej miestnosti, v strede
ktorej boli dvere z okienkom. Cez malé
okienko vo dverách mohol veliteľ, alebo
jeho zástupca, počas strážnej služby neus-
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tále kontrolovať pohyb strážneho na strážnom stanovisku pri väzňoch. V prípade,
že väzňov, ktorých bývalo maximálne
osem, deveťák poslal niekam na prácu,
strážny aj so samopalom a ostrými nábojmi musel samozrejme neustále chodiť
s nimi. Ak si náhodou nijaký väzeň neodpykával trest, tak strážni boli prítomní na
strážnici, ale nevykonávali nijakú činnosť.
Na kontrolu strážnice, alebo ktoréhokoľvek strážneho stanoviska mohol kedykoľvek prísť dozorný útvaru, veliteľ
útvaru, alebo veliteľ roty a osoby v ich
doprovode. Tieto osoby však mohli ísť
na kontrolu strážneho stanoviska iba
v doprovode veliteľa stráže, jeho zástupcu, alebo závodčieho. V inom prípade by mohli byť považovaní za narušiteľov. Aj z tohto dôvodu sme mali pri
vstupe na strážnicu dohodnutý zvukový
signál (tri krátke zazvonenia), aby sme
vedeli, či niekto nejde na kontrolu. Keď
prišla na strážnicu nejaká známa osoba
vždy zazvonila dohovoreným signálom.
Ak prišiel na kontrolu dozorný útvaru,
tak spravidla zazvonil jeden krát a všetci
vedeli, že majú okamžite zaujať svoje
miesto. Preto ak niekto omylom zazvonil
len raz, na strážnici nastal poriadny poplach a dotyčný si to poriadne zlízol.
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Na západnom okruhu pokoj
Potešilo ma, že pod našu strážnu rotu
patrila aj VTJ Dukla Tábor. Čoskoro som
zistil, že aj vojaci z našej roty majú službu
ako dozorní štadióna a tak som si u veliteľa roty, súdruha poručíka Pavla Dvorského, vybavil možnosť chodiť trénovať
počas vychádzky na štadión. Dvorský mi
spočiatku nechcel podpisovať vychádzky
vôbec. Keď som sa ho opýtal, prečo iným
vychádzky podpisuje a mne nie, tak mi
povedal, že aj mne bude podpisovať vychádzky, ak mu prisľúbim, že nebudem
chodiť do kostola.
Povedal som mu, že to, či ja idem na
vychádzke do kostola je v prvom rade
moja osobná vec a nemyslím si, že by
som tým porušoval nejaký zákon. Povedal som mu, že ja chcem ísť na vychádzku najmä preto, aby som mohol ísť na
svätú omšu, sväté prijímanie a pomodliť
sa. Potrebujem sa ísť aj vyspovedať, lebo
človek nežije len z chleba, ale z každého
slova, ktoré vychádza z úst Božích. Ja to
jednoducho potrebujem a je to v súlade
s Ústavou ČSSR, ktorá zaručuje náboženskú slobodu. A teda to nie je žiadna
protištátna činnosť. Ďalej som uviedol to,
čo som hovoril vždy aj v iných kasárňach
a to, že keď pôjdem na vychádzku, tak
určite pôjdem aj do kostola a iba ťažko mi
v tom niekto bude môcť zabrániť. Tiež
som povedal, že skôr, či neskôr ma aj tak
bude musieť pustiť na vychádzku. Aj
jemu som položil otázku, či má niečo

proti Ústave ČSSR, ktorá zaručuje náboženskú slobodu. Veliteľ roty sa vtedy
usmial a povedal, že on si zákony ČSSR
váži. Ďalej uviedol, že ak budem chodiť
len do kostola na svätú omšu, tak jemu to
určite prekážať nebude. No varoval ma
pred tým, ak by som sa pokúsil vykonávať nejakú špionážnu činnosť. Povedal
som mu, že ak niekto pokladá účasť na
svätej omši, alebo rozhovor s kňazom za
špionážnu činnosť, tak je to jeho problém
a nie môj. Znova som mu povedal, že ja
potrebujem ísť do kostola a potom by
som si rád išiel zatrénovať na štadión.
Keď ma teda veliteľ roty spočiatku nechcel púšťať na vychádzky, tak som to
riešil tak, že som si chodil po zamestnaní
sám zažonglovať s loptou na buzerák.
V tom čase som už vedel celkom dobre
žonglovať s loptou z nohy na nohu bez
toho, aby mi spadla na zem. Prehodiť si
loptu z nohy na nohu, tisíc päťsto až dve
tisíc krát, to už pre mňa nebol až taký
veľký problém.
Na buzerák si poobede chodili občas
zahrať futbal aj „dukláci“ a tak sme sa čoskoro stali dobrými priateľmi. Často sa
pritom stávalo, že na mňa chalani z roty
začali kričať v snahe prerušiť moje nekonečné prehadzovanie lopty z nohy na
nohu. Vzhľadom na to, že na prízemí nášho baraku sa nachádzala časť štábu a ich
okná boli tiež situované na buzerák, stávalo sa, že na mňa občas začali pokriko-
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vať aj lampasáci. Stávalo sa aj to, že prichádzali za mnou, aby zistili, z ktorej roty
som a kde som sa tak naučil žonglovať
s loptou. Raz prišiel za mnou aj major
Tinka a navrhol mi, aby som s jeho amatérskym mužstvom išiel na turnaj do Příbrami. Bol vedúcim mužstva a od neho
som sa dozvedel, že v Příbrami budú
spolu so mnou hrať aj viacerí chlapci
z Dukly Tábor. Samozrejme, že som hneď
súhlasil, lebo podmienkou bolo aj aktívna
individuálna príprava. Znova som teda
zašiel za veliteľom roty súdruhom poručíkom Dvorským, či by som nemohol
chodiť trénovať na trávu a antuku okolo
ihriska na štadióne, aby som sa mohol
dôkladnejšie pripraviť na turnaj v Příbrami. Poručík Dvorský bol športovec,
veľa behával, bicykloval, plával a tak mal
pre šport pochopenie. Dohodli sme sa
teda, že ak budem chodiť iba na sväté
omše a potom trénovať na štadión, tak
proti tomu nič nemá. Tiež povedal, že si
to bude overovať. A tak mi veliteľ roty začal podpisovať vychádzky. Vždy som
išiel najprv do kostola a odtiaľ som chodil priamo na štadión trénovať. Chalani
z našej roty tam robili správcov, dozorcov
aj hospodárov a tak som tam bol po nejakom čase ako doma. Ako som zistil, tak
trénovať tam chodil pomerne často v tom
čase aj súdruh poručík Dvorský. Mohol si
teda, priamo v teréne overiť, že na štadión
naozaj chodím trénovať. Tento môj individuálny tréning spočíval v tom, že som
si zabehol cca 25 až 30 kolečiek okolo
ihriska. Potom som si zabehol zopár
šprintov na päťdesiat a sto metrov a nakoniec som si na vydýchanie ešte trocha
zažongloval. Ak bolo príliš horúco, tak
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som trénoval v opačnom poradí. Často
ma tam vídavali aj „dukláci“ a pozorovali, ako trénujem. Nezriedka sme si
spolu aj zatrénovali, alebo zahrali futbal.
Ak sa dalo, tak som ich chodil aj povzbudzovať na domáce zápasy.
Po čase sme sa tak spriatelili, že som
za nimi mohol aj počas ligových zápasov, cez polčas, chodiť do šatne. Prišiel
som ich povzbudiť takmer vždy, keď som
nebol v službe a stal som sa takmer súčasťou ich mužstva. Futbal nás spájal a so
všetkými chalanmi som si dobre rozumel. Žiadne výhrady voči mojej účasti
cez polčas v kabíne nemal ani tréner Jindřich Dejmal, ale ani súdruh major Miroslav Minár. Dukláci boli súčasťou našej
roty a hoci sídlili v inej budove, často sme
sa navštevovali. Dosť dobre som si rozumel s Ondrejom Krištofíkom, ale aj s Kamilom Papugom, Tomášom Kamradom,
Petrom Grambličkom, Ronaldom Rusnákom, Lubošom Faktorom a Radkom
Chýlkom.
Neskôr mi súdruh poručík Dvorský
dokonca vybavil špeciálnu priepustku na
štadión VTJ Tábor, kam som mohol ísť po
ohlásení dozornému roty na štadión
vždy, keď som mal voľný čas. Vtedy som
ale nemohol odbočiť z trasy a ísť do kostola. Štadión bol totiž vojenský objekt,
ktorý patril pod náš vojenský útvar
a správu našej roty. Viedlo sem priame telefonické spojenie k dozornému útvaru
a bol som teda, ako keby v areáli kasární.
Keď na jeseň odišli naši mazáci do civilu, skončilo sa aj neustále šikanovanie
mojej osoby nezmyselnými, niekedy až
životu nebezpečnými kontrolami na
strážnom stanovisku. Ich odchodom do
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civilu som sa s vojakmi, ktorí narukovali
v tom istom termíne, aj ja stal mazákom.
Z chovania mnohých bolo cítiť akési
uvoľnenie, ale aj pocit suverenity a bezpečnosti. Ani som nevedel ako a už hneď
pri prvom nástupe do stráže sa objavil
ďalší problém. Strážna služba sa vždy po
obede o jednej hodine, začínala čistením
zbrane a nácvikom na strážnom „gorodku“ (gorodok bolo také menšie cvičisko,
kde sa nachádzali okrem prístrešku a prístupovej cesty, aj skrinky z hrubostennej
ocele. V skrinke bolo okienko, do ktorého
strážny pri nabíjaní a vybíjaní zbrane
opieral svoj samopal. Po vybratí zásobníka bolo totiž povinnosťou každého vojaka natiahnuť uzáver a ukázať prázdnu
nábojovú komoru veliteľovi stráže. Po
tomto akte vojak vždy musel vystreliť na
prázdno (rana istoty), smerom do oceľovej skrinky a zaistiť spúšťací mechanizmus zbrane. Bolo to z bezpečnostných
dôvodov, aby po vybratí zásobníka nedošlo k usmrteniu inej osoby, ak by náhodou strážny na strážnom stanovisku
zasunul náboj do nábojovej komory, čo sa
na vojenčine stávalo pomerne často,
zvlášť keď vojaci strážili objekty v tme
a na opustenom mieste. Strach aj tu robil
svoje. Vybrali síce zásobník zo samopalu,
ale neskontrolovali si, či náboj nezostal
zasunutý v nábojovej komore a nešťastie
bolo raz-dva.
Súdruh podporučík Ľudovít Mužík
mi na strážnom „gorodku“ oznámil, že
hneď nastupujem do stráže ako zástupca
veliteľa stráže a požiadal ma, aby som sa
podľa toho zaradil v strážnej jednotke. Aj
keď bol vtedy veliteľom stráže Fero Kubányi, s ktorým som si počas vojny veľmi
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dobre rozumel, okamžite som tento jeho
návrh odmietol. Keď som to odmietol,
súdruh podporučík Mužík sa iba pousmial a v domnení, že sa situácia zmení, ak
mi to dá rozkazom, tak zavelil: „Stráž, na
môj povel, pozor! Súdruh vojak Čulen,
na môj rozkaz zaujmite miesto zástupcu
veliteľa stráže“.
No napriek tomuto rozkazu som zostal stáť na svojom mieste a nikam som sa
nepohol. Keď to súdruh podporučík Mužík v hneve zopakoval znova, tak som
povedal, že odmietam splniť tento nezmyselný rozkaz. Keď to s krikom zopakoval tretí krát a ja som znova zopakoval
to isté, tak už všetci spozorneli. Bolo im
jasné, že niekde tu už humor končí. Podporučík Mužík bol síce vojakom z povolania, ale vzhľadom na jeho nízky vek
a oddanosť slúžiť za každých okolností
socialistickej vlasti, sme ho síce veľmi
vážne nebrali, ale predsa len to bol vojak
z povolania a zástupca veliteľa strážnej
roty, ktorého sme museli rešpektovať.
Chalani teda spozorneli a hoci si aj oni
voči nemu dovolili kadečo, odmietnuť
splniť rozkaz si predsa len žiadny z nich
nedovolil. Začali sa teda otáčať ku mne
a hovorili mi, aby som nebláznil, lebo
z toho môže byť riadny prúser.
Vysvetlil som mu teda, že ako nepriateľ socialistického štátu a špión Vatikánu
nemôžem nastúpiť na takúto dôležitú
funkciu. Ďalej som uviedol, že len prednedávnom sa o mojej osobe nepekne hovorilo aj na jednom rokovaní generálneho
štábu a teraz po mne chcete, aby som išiel
ako velitel strážiť aj veliteľstvo ZVO? „To
už sa tu niekto naozaj načisto zbláznil?“
povedal som. Keď podporučík Mužík vi-
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del, že som rozhodnutý rozkaz nesplniť,
dal mi poslednú minútu na rozmyslenie
a povedal, že ak ani potom rozkaz nesplním, tak odchádzame na rotu a všetko
nahlási veliteľovi roty. Nakoľko ani po
tomto poslednom ultimáte som rozkaz nesplnil, súdruh podporučík Mužík zavelil
k odchodu na rotu. Netrvalo to snáď ani
dve minúty a veliteľ roty, poručík Dvorský
si ma predvolal aj s podporučíkom Mužíkom k sebe do kancelárie. S veľmi vážnym
výrazom v tvári sa ma spýtal, prečo som
odmietol nastúpiť do stráže ako zástupca
veliteľa stráže, čím som vlastne odmietol
splniť rozkaz. Vysvetlil mi, že odmietnutie
splnenia vojenského rozkazu je na vojenčine veľmi vážnym previnením, ktoré
môže mať pre mňa nedozierne následky.
Priznal, že z niečím takým sa ešte nestretol
a požiadal ma, aby som mu vysvetlil dôvody tohto počínania. Poručík Dvorský sa
nikdy netajil tým, že je komunista, ale nemal som pocit, že by bol zlomyseľný
a chcel by niekomu ublížiť. V tomto sa dosť
líšil od súdruha podporučíka Mužíka. Keď
mi teda udelil slovo, tak som mu bez problémov vysvetlil dôvody tohto môjho počínania. Povedal som mu, že celý tento rozkaz chápem ako nezmyselný, lebo som bol
už viackrát označený ako absolútne nedôveryhodná osoba a špión Vatikánu, ktorý
podniká aktivity namierené proti ČSSR
a takýto vojak predsa nemôže veliť strážnej jednotke, ktorá má na starosti ochranu
Veliteľstva Západného vojenského okruhu. „O mojej osobe sa už hovorí aj na zasadaní generálneho štábu ZVO. Sám ste
boli so mnou v tejto veci na hlásení na
štábe u súdruha kapitána Peřku“ povedal
som. Vysvetlil som mu, že ako absolútne
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nedôveryhodná osoba som bol vyradený
aj z kurzu stálej vojenskej hliadky v kasárňach vo Vimperku – Sloupy. Niekoľkokrát prevelený a pre zlý vplyv na svine
som musel odísť aj z prasečáku v Jičíne.
Dokonca ma poslali domov z vojny zo
Senice, kam som narukoval do poddôstojníckej de-lostreleckej školy, lebo dospeli k záveru, že takáto osoba sa nemôže stať poddôstojníkom ČĽA. Preto
som bol presvedčený, že ide o omyl a nedorozumenie. Z tohto dôvodu tento rozkaz považujem za nezmyselný, odporujúci skutočnostiam a v neposlednom rade
ma to ponižuje a uráža.
Keď si velteľ roty vypočul moje vysvetlenie, tak sa začal neskutočne smiať.
Ja so súdruhom podporučíkom Mužíkom
sme na neho udivene pozerali a nechápali
sme, čo je na tom smiešne. Keď sa prestal
smiať, tak mi vysvetlil, že po odchode
našich mazákov do civilu má len veľmi
málo vojakov, ktorí by boli vhodní do
funkcie veliteľa stráže. Ďalej uviedol, že
na túto funkciu potrebuje zvlášť vojakov,
ktorí sú rozvážni, odvážni a zodpovední
a ja, ako zdôraznil, všetky tieto kritéria
spĺňam. Na záver dodal, že do stráže ako
veliteľ nepôjdem, ale do ďalšej strážnej
služby už so mnou bude vážne počítať.
Toto jeho rozhodnutie ma potešilo, ale
povedal som mu, že ani do ďalšej strážnej
služby v blízkej budúcnosti ako veliteľ
určite nenastúpim. Súdruh poručík Dvorský sa znovu zo srdca zasmial a povedal:
„Ale půjdete, soudruhu vojíne Čulene,
půjdete“. Potom mi dovolil odísť. Z výrazu podporučíkovej tváre bolo jasné, že
sa u veliteľa roty ešte chvíľu zdrží. Očakával totiž, že budem potrestaný za ne-
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splnenie vojenského rozkazu, ale nič také
sa nestalo. Do stráže na funkciu zástupcu
velteľa stráže musel dodatočne nastúpiť
Pavol Blažo, ktorý na rote ako vojak základnej služby vykonával funkciu výkonného práporčíka. Blažo bol vojakom
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nášho ročníka a bol trocha na mňa nahnevaný, že musí ísť do stráže. Vzhľadom na túto funkciu veľmi do služieb
nechodieval, ale dobre sme si s ním rozumeli a vedeli sme, že v stráži bude zábava a že hnev ho čoskoro prejde.
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Juhočeské derby
Blížilo sa Juhočeské derby a chlapci
z Dukly Tábor sa pripravovali na dôležitý nedeľný zápas II. Českej futbalovej
ligy s Českými Budějovicami. V sobotu
večer, pred zápasom, mal službu dozorného útvaru náš veliteľ roty súdruh nadporučík Pavel Dvorský (krátko po novom
roku 1986 bol povýšený) a tak sme vedeli,
že musíme sekať dobrotu, lebo sa na nás
príde určite pozrieť. Bolo teda úplne pochopiteľné, že aj na pravidelný večerný
nástup útvaru, na ktorom sa vždy čítal aj
menný zoznam všetkých vojakov, sme išli
všetci. O to nepochopiteľnejšie bolo, že
dukliaci (futbalisti z Dukly Tábor) z našej
roty, sa na tento nástup nedostavili a tak
sme na nich museli čakať. Aj keď mali na
druhý deň dôležitý zápas, bolo ich povinnosťou zúčastniť sa na nástupe. Výnimkou bolo, ak boli na sústredení, alebo
boli vopred ospravedlnení vedúcim mužstva. No dozorný útvaru o ničom nevedel,
hoci išlo o jednotku patriacu pod rotu,
ktorej velil. Bolo jasné, že bude trvať na
tom, aby sa dukliaci zúčastnili aj na povinnom večernom nástupe útvaru.
Čakali sme vyše tridsať minút a dukliaci prišli až o 22.00 hodine. Vzhľadom
na to, že my sme už mali po kontrole, tak
nadporučík Dvorský poslal všetky ostatné
jednotky na roty. Nemal rád, keď si
z neho vojaci uťahovali a dal nám vždy
pocítiť, kto tu velí. Došlo aj k tvrdšej výmene názorov medzi ním a niektorými

mazákmi z Dukly, ktorí tvrdili, že sa toho
dňa nemali zúčastniť večerného nástupu
útvaru, lebo boli ospravedlnení. Či to tak
bolo, alebo nie, to neviem posúdiť, ale
dozorný útvaru a náš veliteľ roty v jednej
osobe, o ničom nevedel.
Zrejme asi niekde zlyhala komunikácia, ale faktom je, že sa kvôli tomuto nedorozumeniu naším futbalistom pretiahol nástup až do jedenástej hodiny v noci.
Bolo to spôsobené tým, že pre svoje drzé
správanie museli absolvovať niekoľko kolečiek okolo buzeráku poradovým krokom. To sa im samozrejme nepáčilo, lebo
už na druhý deň ich čakal dôležitý ligový
zápas a potrebovali sa naň poriadne psychicky pripraviť a vyspať.
V túto nedeľu som mal vychádzku
a tak som išiel chlapcov povzbudiť v tomto
ťažkom majstrovskom zápase. Cez prestávku som ich bol povzbudiť aj v kabíne,
ale ani to chlapcom moc nepomohlo, lebo
nakoniec prehrali 0:3. Ako to už v takomto derby býva, po vzrušujúcom a emotívnom zápase, bol ešte emotívnejší
a vzrušujúcejší odchod rozhodcov zo štadióna, ktorí ho museli aj za výdatnej asistencie usporiadateľov opustiť len zadným
vchodom. Po skončení zápasu som čakal
aj s niektorými vojakmi z našej roty kúsok
od hlavnej tribúny. Po niekoľkých minútach prišiel za nami v uniforme aj nadporučík Dvorský, ktorý sa po skončení
služby tiež prišiel pozrieť na to, ako zápas

J u hočeské derby
skončí. Tak, ako to už býva, stáli sme tam
a rozoberali sme prehratý zápas. Ja som
stál chrbtom otočený k hlavnej tribúne,
hneď oproti veliteľovi našej roty, ktorý sa
nami priateľsky a v dobrej nálade rozprával. V tom som začul od tribúny nejaký krik. Po hlase som spoznal, že je to
major Miroslav Minár, ktorý mal na starosti dukliakov. Keď som sa otočil, bol už
len asi dva metre odo mňa. Bol oblečený
v civile a dosť rýchlo sa približoval smerom k nám. Bolo očividné, že hovorí
s nadporučíkom Dvorským. Hovoril niečo
v tom zmysle, že to „tebe môžeme za
všetko poďakovať“. Preletel popri mne
až k prekvapenému súdruhovi nadporučíkovi Dvorskému a zrazil ho päsťou na
zem. Ako keby to nestačilo, tak ani nečakal ako vstane a vrhol sa na neho. Nadporučík Dvorský sa však veľmi rýchlo
postavil a podarilo sa mu druhý útok odraziť. Major Minár sa ho snažil chytiť pod
krk ale nadporučík Dvorský mu chytil
ruky a tak mu už viacej nemohol ublížiť.
Najprv som si myslel, že to súdruh major
Minár myslí z humorom, ale keď som si
uvedomil, že to s humorom nemá nič
spoločného, tak sme sa aj s niektorými
ďalšími usiloval ich od seba oddeliť, čo sa
nám po chvíľke aj podarilo. Hneď, ako sa
nám to podarilo, tak aj ďalší vojaci z povolania (niektorí boli v uniforme, niektorí
v civile) sa snažili majora Minára upokojiť a dostať ho do bezpečnej vzdialenosti
od nadporučíka Dvorského. Nadporučík
Dvorský si po inzultácii držal skrvavenú
tvár a bol očividne otrasený. Keď sa po
chvíľke pozviechal, tak sa obrátil na mňa
a na niektorých ďalších vojakov z našej
roty a povedal, že toto mi dosvedčíte, lebo
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sa budem brániť súdnou cestou. Nečudoval som sa tomu, lebo to bol útok na
dôstojníka ČSĽA v uniforme, ktorý sa
okrem iného odohral nielen pred zrakmi
vojakov, ktorým velil, ale aj pred mnohými vysokými dôstojníkmi veliteľstva
Západného vojenského okruhu. Išlo teda
aj o zachovanie dobrého mena, cti a autority. Už vtedy na mieste niektorí dôstojníci, ktorých som ale bližšie nepoznal, hovorili o tom, že to bol vlastne útok
na verejného činiteľa. Vzhľadom na to, že
to videlo nielen viacero vojakov z našej
roty, ale aj z Dukly a pomerne veľa ďalších vojakov z povolania, či už boli v civile, alebo v uniformách, bolo nám jasné,
že sa bude súdruh nadporučík Dvorský
nejako brániť.
Keď sa všetka tá trma-vrma na štadióne skončila, tak som sa trocha smutný
z toho všetkého, čo sa po zápase odohralo, s niekoľkými vojakmi z našej roty
pobral na večeru do jednej reštaurácie,
ktorá bola na ceste smerom do kasární.
Na večeru v kasárňach totiž v nedeľu bývala len suchá strava. Dnes sa to zdá neuveriteľné, ale v tom čase si aj vojaci základnej vojenskej služby mohli dovoliť
to, čo je pre mnohých ľudí dnes luxus.
Žold vojaka základnej služby bol síce len
120 Kčs za mesiac, ale v tom čase vyprážaný syr s dvojitými hranolkami a k tomu
ešte aj 0,5 l čapovaného Budvaru, alebo
kofola stali spolu len 15 korún! Čo dnes je
50 centov! Dnes si za to nekúpite ani párok v rožku...
Incident útoku súdruha majora Minára na súdruha nadporučíka Dvorského
bol hlavnou témou celého večera nielen
v reštaurácii, ale aj po príchode na rotu.
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Neskončili sme ju preberať ani v nasledujúcich dňoch, lebo nadporučík Pavel Dvorský podal na majora M. Minára
trestné oznámenie a incident sa mal vyšetriť u vojenského prokurátora v Českých Budejoviciach, kam som bol predvolaný i ja ako svedok.
Keď som po niekoľkých dňoch zavítal
medzi dukliakov k nim na rotu, tak mi Peter Krautwurst a Zdeno Jánoš (myslím, že
v tom čase boli obaja hráčmi Slávie Praha)
začali vyčítať, že som sa postavil na stranu
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nadporučíka Dvorského a nie na stranu
majora Minára. Vysvetlil som im, že to tak
vôbec nie je, a že ja môžem hovoriť iba to,
čo som naozaj videl. A fakt je ten, že som
naozaj videl, ako súdruh mjr. Minár v civile
napadol súdruha nadporučíka Dvorského
v uniforme. Vtedy sa do našej debaty zamiešal aj Ondrej Krištofík (hráč Slovana
Bratislava) a povedal, že len aby som hovoril to, čo som naozaj videl a nezaťažoval
si svedomie krivou výpoveďou ešte aj ako
svedok pred vojenským prokurátorom.
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Zázračné zmierenie
Tento incident mňa osobne zasiahol
určite viac ako ostatných, lebo som sa
často stretával s dukliakmi, s majorom
Miroslavom Minárom a samozrejme aj
s naším veliteľom roty. Ten rozdelil vojakov na dva tábory. Vojaci strážnej roty
takmer jednoznačne stáli na strane svojho
veliteľa nadporučíka Pavla Dvorského.
Iné to bolo na rote dukliakov, ktorá sídlila
v budove štábu. Časť z nich sa jednoznačne postavila na stranu majora M. Minára, ale bolo dosť aj tých, čo si uvedomovali, že sa to všetko nemuselo stať, ak
by sa na nástup roty všetci dostavili
riadne a včas. No vrátiť sa to už nedalo.
Preberali sme to takmer na každom stretnutí, lebo dukliaci mali strach, že majora
Minára za trest prevelia niekam inam,
alebo ho degradujú. Ako vedúci mužstva
bol u dukliakov v obľube a nechceli, aby
prišiel namiesto neho niekto iný.
Prešlo niekoľko týždňov a nadporučík
Dvorský mal zase službu ako dozorný
útvaru. Telefonicky ma požiadal, aby som
prišiel za ním na „deveťárňu“. Tam mi
oznámil, že už došlo predvolanie k vojenskému prokurátorovi do Českých Budějovíc na výsluch, kde som bol predvolaný ako svedok aj ja. Vtedy som sa ho
spýtal, či by predsa len nechcel celý spor
vyriešiť inak ako pred prokurátorom,
lebo chalanov, najmä hráčov Dukly, tento
incident dosť trápi. Ponúkol som mu, že
ak by chcel, tak môžem zájsť za súdru-

hom majorom Minárom a opýtať sa ho, či
celý tento incident neľutuje a nechcel by
sa zmieriť. Na moje milé prekvapenie
nadporučík Dvorský s mojím návrhom
hneď súhlasil, lebo vedel, že ak bude vec
riešiť prokurátor, tak majorovi Minárovi,
bude v tom najlepšom prípade, zastavený
na niekoľko rokov nielen služobný postup, ale aj osobné ohodnotenie. Nadporučík Dvorský nebol pomstychtivý a určite nechcel majorovi Minárovi nijako
ublížiť. Aj on cítil, že takéto napätie neprispieva k dobrým vzťahom na našom
vojenskom útvare. A tak som aj z jeho
súhlasom o niekoľko minút klopal na
dvere súdruha majora Minára, ktorý
hneď túto moju iniciatívu uvítal. Ešte niekoľkokrát som v ten deň ako parlamentár
navštívil nadporučíka Dvorského na deveťárni a majora Minára v jeho kancelárii.
Ale oplatilo sa to, lebo sa mi podarilo
niečo neuveriteľné, o čom nikto z nás ani
len nesníval. Obaja súhlasili, že sa stretnú
a major Minár vyjadril ochotu sa na
tomto stretnutí nadporučíkovi Dvorskému za incident ospravedlniť. Nadporučík Dvorský na oplátku zase sľúbil, že
ak sa mu major Minár ospravedlní, tak
stiahne žalobu, ktorú podal na vojenskú
prokuratúru. Niečo také sa v živote, až
tak často nestáva a myslím, že niečo podobné dokážu len naozajstní gentlemani.
Ja osobne som to pokladal za zázrak
a oboch dôstojníkov som si začal ešte viac
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vážiť. Asi dva dni na to sme sa dozvedeli,
že sa netradične – pred budovou našej
roty koná nástup celej strážnej roty
a prídu teda aj dukliaci. Nevedeli sme, čo
sa deje, ale takmer nikto, vrátane mňa nechcel uveriť vlastným očiam, keď sme videli ako na nástup prichádzajú spoločne
major Miroslav Minár a nadporučík Pavel
Dvorský. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a major Minár sa na tomto nástupe
verejne pred celou našou rotou, aj za
účasti vojakov z Dukly, ospravedlnil nadporučíkovi Dvorskému za inzultáciu a poprosil ho o odpustenie. Takmer z otvorenými ústami mnohí z nás pozerali na to,
ako si títo dvaja dôstojníci ČSĽA a vojaci
z povolania priam príkladne podávali
ruky na znak zmierenia, za čo ich vojaci
z roty odmenili dlhým potleskom. Nakoniec obaja poďakovali aj mne za to, že som
im v tomto aktívne pomáhal. Veľkú radosť z toho mali najmä chalani z Dukly
a viacerí povedali, že to čo videli bol určite
zázrak na ktorom mám obrovskú zásluhu.
Vtedy ku mne prišiel Ronald Rusnák (hrával za Slušovice) a Pavel Jeřábek a povedali mi: „Čuli, když přijdeš domů z vojny,
tak ty nikomu neříkej, cos tu zažil, protože
tobě to stejně nikdo nebude chtít věřit“.
Napriek tomuto zmiereniu sme museli o niekoľko dní absolvovať cestu k vojenskému prokurátorovi do Českých
Budějovíc. Súdruh major Minár ma požiadal, či by som nemohol do Českých
Budějovíc cestovať spolu s ním v jeho služobnom aute. Ja som samozrejme súhlasil. Cestou sa mi poďakoval za všetko, čo
som v tejto veci urobil a spýtal sa ma, čo
by pre mňa on za to mohol urobiť. Povedal som mu, že to, čo som urobil, urobil

Kde in í kon čia , m y za čína m e
som preto, lebo som to pokladal nielen za
svoju občiansku, ale aj kresťanskú povinnosť a žiadnu odmenu za to nečakám.
Keď na mňa neustále naliehal, tak ma napadla taká myšlienka. Veľmi som túžil
zahrať si aspoň jedenkrát, len tak pre radosť, futbal, či už proti, alebo za Duklu
Tábor a keby to mohol vidieť aj môj otec,
ktorý celý svoj život hral futbal. Vtedy
mi major Minár povedal, že to by sa dalo
ľahko zariadiť, lebo onedlho pôjdu na sústredenie do Nitry (major Minár pochádzal od Nitry a Slováci ho takmer až do
roku 2000 mohli denne počúvať ako na
vlnách rozhlasu prináša správy z prostredia ozbrojených síl SR), a tak by sa cestou mohli zastaviť aj na priateľskom zápase v Brodskom. Povedal mi aj presne
termín, kedy pôjdu na sústredenie, aby
som si v tom čase mohol vybaviť dovolenku u nadporučíka Dvorského. Neuveriteľne ma to potešilo, lebo by sa mi tým
splnil môj sen a už som sa nemohol dočkať, kedy túto radostnú správu oznámim
chalanom z Dukly, ktorí dobre vedeli, ako
veľmi po tom túžim a neskutočne radi
by mi toto želanie splnili.
Cesta do Budějovíc rýchlo ubehla a čakalo ma vypočúvanie u prokurátora, ktorého som sa trocha obával. Bál som sa,
aby som náhodou niečo nepokazil. Moje
obavy sa zase naplnili, lebo hneď ako sa
ma prokurátor začal pýtať na to, čo som
videl a ako sa to stalo, tak som mu povedal, že to jeho vyšetrovanie je úplne zbytočná záležitosť, lebo obaja dôstojníci sa
už zmierili a odpustili si. No to som mu
ale nemal povedať, lebo ešte som ani nedokončil vetu a prokurátor na mňa spustil taký krik, že si všetci na chodbe hneď

Zá z ra čn é z mieren ie
mysleli, že sa tam ešte aj pobijeme. Hneď
som si začal pripadať ako obvinený a nie
ako nevinný svedok celej udalosti. Ale
po skončení vypočúvania všetkých pred-
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volaných osôb nám predsa len bolo oznámené, že vyšetrovanie bolo zastavené,
lebo súdruh nadporučík P. Dvorský stiahol žalobu na súdruha majora M. Minára.

Kde in í kon čia , m y z a čín a m e
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V jame levovej – kapitánova pomsta
Asi po dvoch dňoch si ma veliteľ roty
zavolal k sebe, aby zistil, či sa môj názor
na funkciu veliteľa stráže nezmenil. Náš
rozhovor bol veľmi priateľský a súdruh
nadporučík Dvorský mi povedal, že mi
dôveruje a vôbec neverí tým hlúpostiam,
čo si o mne prečítal v rôznych hláseniach
a posudkoch na moju osobu. Priznal, že
mu bolo povedané, aby si na mňa dával
pozor a nezveroval mi dôležité úlohy, ale
že svojím životom a postojmi ho presviedčam, že sa nezakladajú na pravde.
Ďalej uviedol, že to, že chodím do kostola, je moja osobná vec, ktorú on rešpektuje a páči sa mu aj to, ako neustále
chodím na štadión trénovať, namiesto
toho, aby som s chalanmi z roty vymetal
všetky hostince v meste.
Povedal, že odteraz už môžem po
skončení služby kedykoľvek chodiť na
štadión trénovať aj v tom prípade, ak nebudem mať vychádzku, alebo aj vtedy, ak
bude vyhlásená bojová pohotovosť, alebo
vychádzky budú zakázané. Stačí, keď to
len oznámim na rote a po skončení tréningu, sa znovu hneď vrátim na rotu.
Všetko ostatné už zariadi on a vybaví mi
aj potrebné povolenie, ktoré bude u dozorného útvaru. Tiež aj špeciálnu priepustku. Ale v tomto prípade trval na tom,
aby som nechodil nikde do mesta, ani do
kostola, lebo to už je mimo povolenej
trasy. Na riadnej vychádzke si môžem
chodiť kam chcem.

Týmto ma veľmi milo prekvapil a po
tomto všetkom, čo mi povedal a čo pre
mňa urobil som sa jednoznačne rozhodol jeho ponuku prijať. Vtedy som sa ho
spýtal, či mi môže odpovedať ešte na
jednu moju otázku. Keď dovolil, tak som
sa ho spýtal, prečo ma neustále ponižuje
a chodí kontrolovať moju skrinku a osobné veci a čo tým sleduje. Vtedy mi nadporučík Dvorský povedal, že mu bolo povedané, že mám u seba schovanú Bibliu
a inú zakázanú náboženskú literatúru
a pokúšal sa ju preto nájsť. Hneď sa ma aj
on spýtal, či naozaj také niečo mám
niekde schované a ak áno, ako je možné,
že to počas prehliadky ešte nenašiel? Ako
ďalej uviedol, tak sa mu kľudne môžem
zdôveriť, ostane to len medzi nami. Vtedy
som sa zasmial a hovoril som mu, že
veľmi zle hľadal, lebo ja mám Bibliu –
evanjeliá neustále pri sebe v náprsnej
taške saka. Hneď som ju aj vybral a ukázal som mu malú, ľahko skladovateľnú
knižku všetkých štyroch evanjelií, ktorú
som dostal od pátra Benedikta Františka
Wilda. Nadporučík Dvorský si evanjeliá
prezrel, iba sa zasmial a povedal, aby som
si na knižku dával pozor a veľmi aby som
sa s tým nechválil, lebo záujem o moju
osobu je tu, zo strany vojenskej kontrarozviedky, dosť veľký. A ak by u mňa našli Bibliu vydanú v Slovenskom ústave
sv. Cyrila a Metoda v Ríme, to by nemuselo dopadnúť najlepšie. A tak som začal

V ja m e levovej – ka p itá n ová p omst a
chodiť do stráže ako veliteľ, alebo zástupca veliteľa stráže.
Raz sa stalo, že som bol v stráži ako
veliteľ, keď mal službu dozorného útvaru
zástupca veliteľa štábu, súdruh kapitán
Peřka. Mal som tú česť sa s ním stretnúť,
keď som odmietol krátko po príchode do
Tábora, uposlúchnuť na večernom nástupe, jeden príkaz súdruha kapitána Hašanu. Bolo to koncom leta a všetci vojaci
mali rozhalenky (vojaci v letnom čase nemuseli nosiť kravatu a ani košele pod
krkom nemuseli byť zapnuté, druhou alternatívou oblečenia bola bundokošela),
keď si na večernom nástupe všimol, že
mám na krku retiazku s krížikom. Stal
som totiž hneď v prvom rade a kapitán
Hašana pristúpil ku mne a požiadal ma,
aby som dal krížik s retiazkou okamžite
dole, lebo sa mu to nepáčilo a chápal to
ako provokáciu. Povedal, že aj keď sú
podľa základného vojenského poriadku
dovolené rozhalenky, tak vojaci nemôžu
nosiť viditeľne retiazky zavesené na krku
a krížik už vôbec nie. (Vojaci mali dovolené nosiť iba také retiazky, ktoré neboli
pod košeľou vidieť).
To sa zase nepáčilo mne. Povedal som
mu teda slušne, že v tom prípade ja radšej žiadnu rozhalenku mať nebudem
a radšej budem znášať horúčavu, než aby
som si dal dolu krížik. A košeľu som si
hneď zapol až pod krk. Toto moje počínanie sa mu samozrejme vôbec nepáčilo
a hneď povedal, že bude tento incident
hlásiť na vyšších miestach. A tak túto
udalosť riešili aj ako vážny incident aj na
jednej vojenskej porade generálneho
štábu, aj za prítomnosti niektorých generálov. Potvrdil mi to Vlado Filípek, vojak
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z našej roty, ktorý robil kapitánovi Peřkovi pisára na štábe. Tiež mi povedal, že
ho prekvapilo, že nadporučík Dvorský
sa nad tým len pousmial, ale že si ma za
to aj s nadporučíkom Dvorským predvolajú na koberec na štáb, čo sa aj stalo.
Kapitán Peřka mi vtedy pred veliteľom roty nadporučíkom Dvorským riadne
vynadal, lebo tak, ako uviedol, ktorýsi
generál na rokovaní generálneho štábu
povedal, že na strážnej rote máme vojaka
Čulena, ktorý verejne propaguje nosenie
náboženských symbolov v kasárňach veliteľstva ZVO, čo je neprijateľné. Vyčítal
mi aj to, že vo vojenskej rovnošate chodím
do kostola v Tábore. Na moje veľké prekvapenie ma nadporučík Dvorský nijako
nepotrestal a celú vec riešil len upozornením, aby som si na takéto veci dával pozor.
No a práve tento súdruh kapitán
Peřka mal práve v tento deň opäť službu
ako dozorný útvaru. Vedeli sme, že si na
neho treba dávať pozor, lebo chodí často
v noci na kontrolu strážneho stanoviska.
A tak sme sa teda po príchode na strážnicu, počas krátkej porady dohodli, že sa
bude chodiť zavádzať, striedať, ale aj strážiť presne podľa predpisov.
Dohodli sme sa aj na tom, že zavádzanie strážneho na strážne stanovisko bude
prebiehať presne podľa predpisu. Výslovne som prikázal, že vždy pôjde vystriedať
veliteľ, alebo zástupca veliteľa stráže tak,
ako je napísané v rozpise. Tiež som prikázal, aby mňa osobne vždy zobudili na zavádzanie a to aj vtedy, ak by som v noci
náhodou zaspal na stoličke vo veliteľskej
miestnosti. Bolo to síce v rozpore so strážnym poriadkom, ale nezriedka sa stávalo,
že aj veliteľ stráže zaspal na stoličke. Stráž-
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nica bola totiž inak bezpečným miestom,
lebo bola zamknutá a veliteľ stráže, alebo
jeho zástupca už boli dostatočne dlho na
vojne na to, aby si to mohli dovoliť.
Bezpečnosť zaručoval aj strážny na
stanovisku pri väzňoch, ktorý si vykonával svoju službu v uzamknutej zamrežovanej chodbičke, ktorá bola hneď predo
dverami veliteľskej miestnosti. Tam bol
aj jediný vchod do strážnej budovy. Svoje
povinnosti si tu plnili tiež vojaci, čo mali
bdiacu službu. Príkaz zobudiť ma na
každé nočné zavádzanie, som dal aj
preto, lebo ak mal veliteľ stráže nočnú
službu, tak zástupca veliteľa stráže mal
spiacu službu a tak spal riadne v posteli
na veliteľskej miestnosti. Bolo tu totiž zvykom, že ak veliteľ stráže aj jeho zástupca
v noci zaspali, tak ich nebudili, ale ich
jednoducho na zavádzaní zastúpil nejaký
iný mazák, ktorému sa práve končila
bdiaca služba a chcel sa prejsť po čerstvom vzduchu. To ale strážny poriadok
samozrejme nedovoľoval, lebo vždy sa
niečo mohlo prihodiť. Preto som požiadal
aj ostatných mazákov, aby sa chodilo aspoň dnes, keď má službu kapitán Peřka,
zavádzať presne tak, ako je predpísané.
Už neraz sa totiž stalo aj to, že si počkal
niekde pri autoparku na stráž a odtiaľ
išiel s nimi na strážne stanovisko. Na
strážne stanovisko k enzetom, ale aj do
areálu budovy „E“ veliteľstva ZVO sa totiž muselo chodiť okolo vchodu, kde bolo
aj sídlo dozorného útvaru.
Kapitán Peřka nás krátko pred tým pristihol aj pri ďalšom „incidente“, pri ktorom
sme vážne narušili bojaschopnosť ČSĽA.
V teň deň bol veliteľom stráže slobodník
Fero Kubány a práve keď ma vystriedal

Kde in í kon čia , m y za čína m e
zo strážnej služby u enzetov, tak hneď ako
zamkol bránu, tak pri nás zastavil s autobusom jeden náš kamarát aby nás pozdravil a prehodil zopár slov. No a samozrejme,
že keď zastavil a autobus bol prázdny, tak
nám hneď ponúkol aj odvoz k vstupnej
bráne do autoparku. No ale čo čert nechcel,
tak hneď ako sme vystupovali z autobusu,
tak sa pred nami zrazu objavil súdruh kapitán Peřka. A veliteľ stráže slobodník
F. Kubány už aj išiel na koberec.
Druhým dôvodom bolo aj to, že som
bol u kapitána Peřku na koberci aj s veliteľom roty pre sťažnosť kapitána Hašanu,
keď som si odmietol dať s krku dolu retiazku s krížikom a riešilo sa to aj na generálnom štábe, za čo sa na mňa súdruh kapitán Peřka dosť hneval. Vyčítal mi aj moju
účasť v kostole na omšiach v Tábore, na
ktoré som chodil samozrejme, v uniforme.
Niekto to musel hlásiť, lebo do kostola
v Tábore nechodilo veľa ľudí a jedného vojaka v uniforme prakticky nebolo možné
prehliadnuť. Dosť ho táto moja trúfalosť
rozčuľovala, hlavne preto, lebo to riešili generáli na štábe. Už vtedy mi povedal, že si
mám naň dávať dobrý pozor, lebo mi to pri
najbližšom prúseri riadne spočíta.
Predovšetkým preto som mal zlú
predtuchu, že sa v noci niečo stane. Čert
nikdy nespí, a ja som v tú noc zadriemal
a aj napriek môjmu príkazu som až
o štvrť na tri ráno zistil, že chalani ma nezobudili a išli o druhej v noci zavádzať
bezo mňa. Rozčuľovať sa mi veľmi nepomohlo a tak som išiel na WC, odkiaľ sa
cez okno dalo najskôr zbadať stráž, keď
sa budú vracať naspäť zo strážneho stanoviska. Išlo mi najmä o to, aby som zistil, či s nimi náhodou naspäť na stráž-

V ja m e levovej – ka p itá n ová p omst a
nicu pôjde, alebo nepôjde, aj dozorný
útvaru. Ako to už býva, tak zavádzanie
trvalo neobvykle dlho, čo neveštilo nič
dobrého a riadne ma to znepokojovalo.
Zavolať na strážne stanovisko som nechcel, lebo to mohol zodvihnúť dozorný
útvaru a mohol by som sa takto prezradiť.
Nezostávalo mi teda nič iné, len pozerať
cez okno a čakať, ako to dopadne. Mal
som otvorené okno a počúval som, kedy
začujem kroky strážnych vracajúcich sa
zo strážneho stanoviska na strážnicu.
Asi o trištvrte na tri som konečne zachytil kroky približujúcej sa strážnej jednotky. Keď prešli popod okno, tak som
ešte chvíľku čakal, či niekto nejde za nimi.
Práve vo chvíli, keď už som im chcel ísť
s úľavou v srdci otvoriť dvere, tak som
začul ešte ďalšie kroky. Takmer som stŕpol
od strachu, keď sa zrazu v tme objavila silueta ďalšieho vojaka. Bola to postava
muža, ktorého som sa najviac obával. Bol
to dozorný útvaru súdruh kapitán Peřka
a zástupca veliteľa štábu v jednej osobe. Situácia začala byť dosť vážna. Zástupca
veliteľa stráže slobodník Fero Kubány si
na veliteľskej miestnosti kľudne spal a vôbec nevedel, čo sa dialoo. Nemalo význam
nič zatĺkať a tak som hneď, ako som počul
kroky po schodoch na strážnicu, išiel
otvoriť dvere. Keď som ich otvoril, zasalutoval a podal som hlásenie, tak ma dozorný útvaru hneď zavolal do veliteľskej
miestnosti. Všetkých poslal preč a medzi
štyrmi očami ma požiadal o vysvetlenie,
čo sa to tu robí. Povedal som mu všetko
presne tak, ako sa to udialo. Na záver som
uviedol, že ja som tu veliteľ stráže, ktorý
je za to, čo sa tu deje, zodpovedný a že
všetko beriem na seba. Poprosil som ho,
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aby ostatných nevypočúval, ani netrestal,
lebo za všetko som zodpovedný ja a tak
nech potrestá mňa.
Keď si ma súdruh kapitán Peřka vypočul, tak mi pripomenul to, čo odznelo
na našom poslednom stretnutí a spýtal sa
ma, či viem, čo teraz urobí. Povedal som
mu, že samozrejme že to viem. Zavoláte
ešte teraz v noci domov súdruhovi nadporučíkovi Dvorskému a zobudíte ho,
aby ste ho požiadal, aby prišiel hneď na
rotu a zabezpečil moje okamžité vystriedanie a exemplárne potrestanie.
Kapitán Peřka sa na mňa dlhú chvíľu
iba v tichosti pozeral a súhlasne kýval
hlavou hore a dole. Potom pozeral chvíľu
von oknom, ešte raz vyčítavo pozrel na
mňa a na moje veľké prekvapenie nakoniec povedal: Súdruh vojak Čulen, ja to
neurobím, lebo si vážim toho, že ste sa zachoval ako ozajstný chlap a veliteľ stráže
a nesnažil ste sa zhodiť vinu na iného. Vážim si Vás. Dám Vám teda ešte jednu
šancu, ale sľubujem Vám, že ak Vás ešte
raz nachytám, že niečo podobné vyvediete, tak si ma neprajte. Potom ma požiadal, aby to čo sa tu udialo, zostalo len
medzi nami a spokojne, ako keby sa vôbec nič nebolo stalo, odišiel preč. Keď
som za ním zamkol dvere na strážnici,
tak chalani iba nechápavo krútili hlavou.
Vôbec nechceli tomu veriť, že ma súdruh
kapitán Peřka nijako nepotrestal a spokojne odišiel preč, bez toho, aby zavolal
nadporučíkovi Dvorskému a nechal ma
vystriedať. Aj mne ešte hodnú chvíľu
trvalo, než som sa dostal s tohto šoku.
Cítil som sa aspoň tak, ako Daniel v jame
levovej. Aj napriek prísľubom sa žiadna
kapitánova pomsta nekonala.

Kde in í kon čia , m y za čína m e
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Hokejová show
Počas pracovného týždňa, vždy každý
druhý deň, keď sme neboli na stráži, alebo
niekde inde v službe, tak sme sa po rannom nástupe roty až do obeda zúčastňovali aj na pracovnom rozdelení. Väčšinou
sme chodili vykonávať nejaké pomocné
práce do budov veliteľstva ZVO ktoré mali
označenie „X“, „Y“, „Z“, alebo do budovy
„E“, ktorá bola cez cestu, oproti naším kasárňam. Pomerne často sme chodili lepiť
mapy priamo do kancelárií generálov
z veliteľstva ZVO (Miroslava Vacka, Milana Václavíka). Boli to veľmi malé, ale
podrobné mapy, ktoré sa dali podľa označenia a očíslovania polepiť do jednej
veľkej mapy. Zlepiť takú mapu do rozmeru cca 4 x 5 m nám trvalo niekoľko
dní, ba i týždňov, lebo to muselo byť zlepené presne bez chyby. Kresliči z našej
roty potom na mapy zakresľovali postup
prípadného útoku pri obrane vlasti proti
imperialistickým nepriateľom. A tak, ak sa
to dalo, sme radšej upravovali a zametali
tenisové kurty, kde si zamestnanci velenia
ZVO aj počas pracovnej doby chodili zahrať tenis. Raz pri takejto pracovnej návšteve na jednej vojenskej ubytovni, ktorá
bola smerom k výpadovke na Písek, som
si všimol, že je tam uskladnená aj ručne
ovládateľná siréna, ktorá tam bola na vyhlásenie poplachu, vojny, alebo mobilizácie. Tak mi napadlo, že by som to raz mohol vyskúšať a zobrať na povzbudzovanie
chlapcov počas futbalového zápasu na

štadión. S vojakom Petrom Berkym z našej roty, ktorý mával službu ako dozorný
tejto ubytovne, som sa dohodol, že raz si
ju určite prídem požičať. Problém bol ale
v tom, že bola dosť ťažká nielen na nosenie, ale najmä na ukrytie a na spustenie.
Bolo by lepšie, ak by sa na tom podieľali
aspoň ďalší dvaja ľudia. Vtedy by sa dosiahol výsledný efekt. Čo to urobí, až to
spustíme niekde na štadióne, som si ani
len nevedel predstaviť. Efekt bude určite
asi taký dobrý, ako keď sa v noci počas
požiaru na hasičskej zbrojnici spustí elektrická siréna, ktorá nepochybne zobudí
polovicu dediny. Uvažoval som aj nad
tým, čo by sa asi mohlo stať, ak to spustíme na futbalovom štadióne a náhodou
tam bude aj niekto z velenia ZVO? Skôr
som sa ale prikláňal k názoru, že zvuk sa
vo voľnom priestranstve rozptýli a stratí
na intenzite. No v každom prípade som
bol za tú srandu vyskúšať to a povzbudzovať chlapcov z Dukly, aj týmto spôsobom. Bol som presvedčený, že si pri tom
užijeme kopec smiechu a bude to nezabudnuteľný zážitok.
Jedného dňa sme sa s chalanmi z našej
roty dohodli, že sa pôjdeme pozrieť na
hokejový zápas Dukly Jihlava „B“. Štadión v Tábore bol hneď vedľa našich kasární. Denne som ho vídaval, lebo sa nachádzal hneď vedľa strážneho stanoviska
„enzetov“. Lákalo ma to, lebo som tam
ešte ani raz nebol a aj dukliaci ma viackrát
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prehovárali, aby som s nimi išiel povzbudiť ich priateľov, hokejistov z Dukly Tábor.
Tak sme sa raz v nedeľu dohodli s Ferom Kubánym, Paľom Blažom, Vladom
Filípkom, Petrom Gálikom, Pavlom Skočkom, Milanom Túmom a niektorými ďalšími, že ja pôjdem od Berkyho z vojenskej
ubytovne vypožičať sirénu na povzbudzovanie. Potom sa stretneme na štadióne
a pôjdeme povzbudiť hokejistov Dukly
Tábor, čo bola vlastne Dukla Jihlava „B“.
Môj plán s použitím sirény sa im páčil
a tešili sa, že ho mienim aj zrealizovať. Že
to bude zábava to som vedel, ale že to
bude až taká sranda, tak to ma ani vo sne
nenapadlo. Všetci s napätím očakávali,
čo bude nasledovať. Bolo nás asi pätnásť
a všetci sme si posadali na jedno miesto,
ďalej od ostatných divákov. Štadión bol
naplnený asi tak z jednej štvrtiny a tak nebol problém separovať sa ďalej od ostatných. Sústredili sme sa na jednom mieste
nad striedačkou a ja so sirénou som sedel
niekde v strede. Sirénu som mal schovanú vo veľkej cestovnej taške, aby to nebolo nápadné a chcel som ju použiť, až sa
mužstvá trocha rozohrajú. Asi po desiatich minútach sme sa rozhodli, že nastal
ten správny čas povzbudiť domácu
Duklu. Fero Kubány z Vladom Filípkom
oboma rukami chytili tiež pevne sirénu
a ja som ju pomaličky s oboma rukami ale
z celej sily začal točiť.
To čo nasledovalo, práve vo chvíli,
keď dvaja Dukliaci išli sami v protiútoku
na jedného obrancu súpera, predčilo
všetky naše očakávania. Siréna v hale
spustila taký hluk, že hráči okamžite prestali hrať hokej a zostali bezradne stáť na
svojich miestach upierajúc zraky smerom
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k nám. Hokejisti na oboch striedačkách aj
s celým realizačným tímom sa postavili,
otočili sa smerom k nám a nechápavo pozerali, čo sa deje. Na štadióne boli zrejme
väčšinou samí vojaci a tak boli najprv
všetci prítomní na štadióne presvedčení,
že vypukla vojna, alebo je vyhlásený poplach pred náletom, či nebodaj mobilizácia. Všetci sa nechápavo pozerali bezradne jeden na druhého a nevedeli, kto
vyhlásil poplach a teda ani čo majú
vlastne robiť. Niektorí hokejisti zahodili
svoju výstroj na ľad a korčuľovali smerom
k striedačke. Každý očakával, že sa
niekde na striedačke otvoria dvere a všetkých zavolajú do krytu. No nič také sa nestalo. Nikoho z nich spočiatku ani náhodou nenapadlo, že to čo vidia a počujú,
nie je poplach pred náletom, ale zvláštny
spôsob povzbudzovania. Prišli na to až
vtedy, keď sa chalani z našej roty pustili
do neuveriteľného rehotu. Tak sa začali
smiať, že sa až za bruchá chytali a váľali
sa po sedačkách na tribúne. Oni sa smiali
a ja som neustále vo veľkej sústredenosti
točil kľukou na siréne, ktorej hukot sa neuveriteľne rozliehal po celej hale. Prestal
som až vtedy, keď Vlado s Ferom v návale smiechu uvoľnili sirénu. Zotrvačník
neumožňoval sirénu zastaviť okamžite
a tak som ju ešte chvíľu musel držať, aby
nespadla, až pokiaľ sa neprestala točiť
kľuka. No keď siréna prestala hulákať,
tak už sa rozhlasom na štadióne šírila výzva, aby sme s tým okamžite prestali,
lebo už zavolali políciu a vojenskú lietačku. Keď som sa porozhliadol, všimol
som si, že smerom k nám beží niekoľko
usporiadateľov v civile, kričia na nás
a každý sa nám vyhráža niečím iným,
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počnúc ostrím väzením až po prokurátora. Štadiónom sa ozýval krik, hurhaj,
piskot ale aj smiech. Už sa smiali aj hokejisti sústredení okolo striedačiek, aj na
hracej ploche, lebo konečne pochopili čo
sa stalo a všetci sa pozerali smerom k nám
a čakali, ako sa to skončí a kedy začnú
znova hrať hokej. Jediné naše šťastie asi
bolo, že tam nebol nijaký vojak z povolania v uniforme a tak nám nemohol nikto
nič prikázať. Ako zázrakom nás vôbec
nik z nich nepoznal. Ani som si nevšimol
ako, ale zrazu som zistil, že už som zostal na tribúne úplne sám so sirénou a všetci
chalani z našej roty bežia rýchlo smerom
k východu. Pochopil som, že je zle a to najlepšie čo môžem urobiť, je tiež sa okamžite
„zdekovať“. Ani neviem ako, ale zrazu sa
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mi podarilo tú ťažkú sirénu bleskovo vsunúť späť do veľkej cestovnej tašky od Berkyho a už som s ňou uháňal medzi organizátormi, ktorí sa ma pokúšali zastaviť, za
chalanmi smerom k východu. Aj keď siréna mala dobrých desať kilogramov, bežal
som s ňou s úplnou ľahkosťou, robil som
priam slalom, medzi sedadlami a organizátormi. Sirénu som mal v taške pod pazuchou ako spací vak. Našťastie sa nám
podarilo utiecť oveľa skôr, ako organizátorom privolať vojenskú políciu.
Keď sme sa večer po vychádzke stretli
s chalanmi na rote, skoro sme popukali
od smiechu pri spomienke na to, čo sa
stalo. Zažil som v živote veľa humoru,
ale väčšiu srandu ako toto, som v živote
nezažil.

Ponížení b u dú p ov ý šen í
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Ponížení budú povýšení
Ako to už býva v živote plnom prekvapení, jedeného krásneho dňa mi náš
„pomocný výkonný práporčík“ Paľo
Blažo oznámil, že veliteľ roty nadporučík
P. Dvorský sa rozhodol, aj napriek tomu,
že nemám poddôstojnícku školu, povýšiť
ma do hodnosti slobodníka. Bolo to pre
mňa veľký šok. Hneď som bežal za ním,
aby som mu to vyhovoril. Znovu som mu
pripomenul moju minulosť, že som bol
viackrát označený ako nepriateľská osoba
a špión Vatikánu a velenie by to mohlo
brať ako provokáciu. Ale to on vedel lepšie ako ja, lebo čítal moje posudky. No nepochodil som. Aj keď som proti takémuto
postupu protestoval a povedal som mu, že
aj tento rozkaz odmietnem splniť, tak nadporučík Dvorský sa iba pousmial. Vysvetlil mi svoje zámery a ubezpečil ma, že sa
toho nemusím báť. Ako ďalej uviedol, je
presvedčený, že patrím k tomu málu vojakov na tomto útvare, ktorý si podľa neho
poddôstojnícku hodnosť naozaj zaslúžia.
Pochopil som, že nemá význam mu protirečiť a klásť odpor. Nadporučík Dvorský
bol skalopevne presvedčený, že koná
správne a nepochyboval, že si takýto návrh dokáže obhájiť aj na štábe. Aj keď
som silne pochyboval, že by takýto návrh vôbec mohol na štábe prejsť, na moje
prekvapenie nakoniec predsa len prešiel.
Bol som síce kvôli tomu nejaký čas na
Dvorského nahnevaný, ale počas strážnej
služby som mal čas nad tým všetkým po-

premýšľať. Keď som sa pomodlil, počas
nasledujúceho týždňa, niekoľko desiatkov ruženca, tak som prišiel k záveru, že
ak to prejde, tak to bude Božia vôľa a nebudem sa jej vzpierať. Len som tomu nechcel veriť, že po tom všetkom, čo sa stalo,
ako ma vyhodili aj z poddôstojníckej
školy, po toľkých preveleniach, kvôli mojim náboženským prejavom, po tom, čo
som odmietal plniť rozkazy a navštevoval
kostoly v uniforme, kontaktoval sa s kňazmi, by som mohol byť povýšený na slobodníka. Nadporučíkovi Dvorskému som
ublížiť nechcel a ani nemohol, lebo pre
mňa urobil až neskutočne veľa.
Bol som si istý, že nadporučík Dvorský
určite neurobí žiaden neuvážený krok,
ktorým by mohol spôsobiť problémy mne
alebo sebe. Určite tak robil preto, že sa
ma takto snažil, určitým spôsobom, aj rehabilitovať. Najmä po jeho zázračnom
zmierení s majorom Minárom, sme sa stali
dobrými priateľmi. V tejto súvislosti som
si spomenul aj na biblický príbeh o Jozefovi v Egypte, ktorého Putifar ustanovil za
správcu svojho domu a faraón neskôr za
správcu celého svojho majetku. Alebo na
proroka Daniela, ktorý sa svojou vernosťou Bohu a múdrosťou vypracoval na najvyššie miesta na babylonskom kráľovskom dvore. Uvedomil som si, že niečo
podobné robí Pán Boh aj dnes. Tak ako kedysi, aj dnes, Boh mocnárov zosadzuje
z trónov a povyšuje ponížených, hlad-
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ných kŕmi dobrotami a bohatých prepúšťa naprázdno.
Keď sa dňa 25. marca 1988 na nástupe
roty čítal rozkaz o mojom povýšení do
hodnosti slobodníka, tak som si ho v pokoji vypočul, hoci vnútorne som bojoval.
Bral som to ako niečo neskutočné a pokladal som to za zázrak. Chalani mi gratulovali, a samozrejme, že si zo mňa aj
uťahovali. Dukliaci neboli výnimkou a tak
som iba povedal, že kam sa hrabem na
Pavla Srníčka (neskôr český futbalový reprezentant a dlhoročný brankár Newcastle United), ktorý dostal hodnosť slobodníka, ak ma pamäť neklame, už po
prvom mesiaci! Pamätám si aj na vtipnú
udalosť, keď som krátko po povýšení ako
veliteľ stráže priviedol túto jednotku k
nástupu do služby na buzerák, kde v tom
čase práve Dukliaci hrali futbal. Keď ma
zbadali, hneď na mňa začali kričať, aby
som si s nimi išiel zahrať. Strhol som teda
z pleca samopal, vytiahol som zo sumky
prázdny zásobník vošiel som na ihriska
a nabil som zbraň. Keď uzáver na samopale hlasno zarachotil, tak všetci spozorneli a prestali hrať. Vtedy som povedal:
Chlapci, kto je naozaj frajer nech sa ako
prvý postaví do bránky, a ja mu budem
aspoň chvíľu „strieľať“. Nikto sa síce samozrejme neprihlásil, ale všetci sme sa
pustili do neskutočného smiechu. Bol to
taký podarený vtip, že sme sa tomu
smiali ešte aj večer na strážnici.
Neviem, čim som si to zaslúžil, ale
neprešlo ani štyridsať dní a súdruh nadporučík Pavel Dvorský, ktorý sa nikdy
netajil, že je komunista, sa rozhodol, že
budem znovu povýšený, na hodnosť desiatnika. Vyhováral som mu aj tento krok,
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ale nadporučík Dvorský na moje reči nič
nedal. A tak som bol dňa 1. mája 1988k,
na sviatok sv. Jozefa robotníka, povýšený
na desiatnika. Bol to nielen pre mňa, ale
aj pre mnohých vojakov z našej roty doslova ďalší šok, lebo tam boli vojaci, čo
mali aj poddôstojnícku školu a na desiatnikov povýšení neboli. Okrem mňa, mal
hodnosť desiatnika z nášho ročníka len
jeden, možno, dvaja vojaci. Dostal ju aj
Fero Kubányi, s ktorým som takmer neustále chodil do strážnej služby. Perfektne
sme si rozumeli. Dvorský mi neskôr povedal, že také rýchle nadobúdanie vyššej
vojenskej hodnosti, ako v mojom prípade
tu asi ešte nemal nik. A potom, hovoria,
že Boh dnes nerobí zázraky!
Ďalším šokom bolo to, že na návrh
nadporučíka Dvorského mi bol dňa 10.
mája 1988 udelený titul „vzorný vojak“
a k tomu som bol ešte aj zaradený do
funkcie veliteľa družstva.
Dobre si pamätám, ako som išiel s veľkou obavou na hlásenie k majorovi Rybovi, ktorý mi mal titul vzorného vojaka
udeliť. Nechcelo sa mi veriť, že by „špiónovi Vatikánu“ mohli na veliteľstve ZVO
udeliť tento titul a tak som stále mal
obavu, že sa niečo stane. Zaujímavé na
tom všetkom bolo aj to, že major Ryba
predtým, ako prišiel do Tábora, pôsobil
práve vo Vimperku, kde som odmietol
opakovane splniť rozkaz vo veci odomykania skrinky. Všetci vedeli, že zo svojich
zásad nepopustím a vedeli aj to, ako ďaleko som ochotný vo vernosti k Bohu zájsť,
a napriek tomu som mal dostať takéto,
pre vojaka v komunistickej armáde, veľké
vyznamenanie. Potvrdzovali mi to aj chalani z našej roty, ktorí robili pisárov na
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štábe, alebo v kanceláriách vysokých funkcionárov a generálov na veliteľstve ZVO.
Čítali nepekné posudky na moju osobu,
nielen z predchádzajúcich vojenských
útvarov, kde som pôsobil, ale dokonca aj
zo školy a od zamestnávateľa. Neraz som
sa od nich dozvedel, aké veľké svinstvá na
moju osobu. sú tam napísane Vlado Filípek mi potvrdil, že v jednom posudku
stálo, že som do práce ani nechodil.
Na moje veľké prekvapenie sa stretnutie s majorom Rybom, konalo doslova
v priateľskej atmosfére. Nespomenul
žiadne moje prehrešky a nehovoril ani
o mojich častých účastiach na svätých
omšiach v kostole v Tábore. Nespomenul ani moje tajné výlety v uniforme do
kostola Nanebovzatia Panny Márie na
Klokotech hneď za mestom. Práve naopak, hovoril o tom, že je rád, že môže
udeliť tento titul vojakovi, na adresu ktorého počuje od veliteľov aj funkcionárov
len samé chvály. Hovoril aj o tom, že ma
často vídava, ako brilantne žonglujem
pod ich oknami s loptou a poprial mi veľa
vojenských a športových úspechov.
K titulu vzorný vojak sa automaticky
udeľovalo aj krátkodobé voľno na opustenie posádky (KVOP – opušťák) a tak
som sa po čase znovu mohol ísť pozrieť
domov. Chodieval som obyčajne stopom
a mával som šťastie, že som sa na dvakrát
dostal z Tábora až do Brodského. Prvé
auto, čo som stopol, išlo z Tábora do Brna
a z Brna ma zase ďalší vodič zobral po
diaľnici až na diaľničné odpočívadlo
Brodské. Cestu som si tak skrátil aspoň
o štyri až päť hodín. Tesne predtým, ako
som vošiel do Brodského, som si vždy
z výložiek odopol pecky označujúce moju
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hodnosť, aby som zbytočne nedráždil
boľševikov z Brodského.
Aj po mojom povýšení sa nič mimoriadne na mojom živote v kasárňach nezmenilo. Stále som chodieval do stráže,
ale občas, som mal službu, bol som už aj
dozorný pri vchode. Povinnosťou dozorného pri vchode bolo podávať hlásenie
veliteľovi útvaru, zástupcovi veliteľa útvaru, ale najmä všetkým generálom, ktorí
pomerne často, chodili aj do našich kasární na porady. Jediný generál, ktorý
priamo sídlil v našich kasárňach bol generálmajor Jiří Bruj. Kanceláriu mal v budove, kde sídlil aj major M. Minár, hneď
oproti vchodu do strážnice a tak sme sa
pomerne často stretávali.
Celé hodiny, ak to dovoľovalo počasie, som vo dne i v noci počas bdiacej
služby sedával pri otvorenom okne v kuchynke na strážnici a modlil som sa ruženec. Pritom som sa pozeral von, do civilného, ako sme tomu hovorili, sektoru.
Z tohto okna bol dobrý výhľad na budovu „E“ veliteľstva ZVO, ako aj na cestu
a chodník. Cez deň tam chodilo pomerne
veľa áut, lebo to bola výpadovka smerom
na Písek. Po chodníku chodilo zase veľa civilov a samozrejme aj chalani z našej roty
a Dukliaci, či už na tréning alebo z neho.
Keď niekto išiel okolo, či už na obed, alebo
na večeru, zo služby, či z vychádzky, tak
sa takmer vždy pozrel do okna na strážnicu, aby sme sa pozdravili. Občas chodili
okolo aj chalani a dievčatá z Vojenského
umeleckého súboru, ktorý mal sídlo
v druhej časti budovy, kde bola aj naša
strážnica. V tomto umeleckom súbore si
vykonával v tom čase základnú vojenskú
službu aj saleziánsky kňaz Peter Bicák.
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Bolo to také milé spestrenie služby, ktoré
prispievalo aj k utužovaniu vzťahov.
Do budovy „E“ Západného vojenského okruhu chodil služobným autom
na porady aj jeden sovietsky generál.
Vozieval ho tam ruský vojak základnej
vojenskej služby. Dlhé hodiny na neho
čakal, niekedy sedel v aute, alebo sa prechádzal po parkovisku. Aj keď sme sa
nikdy nestretli, tak vždy, keď som ho videl, tak som na neho po rusky zakričal:
Zdrávstvuj Sáša! A on sa na oplátku vždy
zasmial a odzdravil zdravstvuj. Tak to
chodilo dlhý čas a chalani keď ho videli,
tak ma väčšinou zavolali, že je tam môj
ruský kamarát, aby som ho pozdravil.
Tento rituál sa opakoval dlhé mesiace
a vždy sme sa pri tom aspoň zasmiali.
Keď som ho videl, tak som si spomenul,
ako sa v Jičíne v kasárňach hovorilo
o tom, ako sa jeden ruský vojak základnej
služby po zlom zaobchádzaní a šikane
v ruských kasárňach pokúsil o útek. Hovorilo sa, že keď sa ho podarilo chytiť, tak
ho na mieste zastrelili. A tento prípad
údajne nebol jediný.
Jedného dňa, keď sme išli na obed,
tak tam prišiel aj tento ruský vojak. Generál, ktorého vozil, bol zase dlho na porade a Sášu ktosi poslal na obed k nám do
jedálne. Keď som ho zbadal, tak som aj
s chalanmi išiel za ním, aby som ho pozdravil. Pristúpil som k nemu a pozdravil
som ho tak, ako vždy: „zdrávstvuj Sáša“.
Keď môj pozdrav opätoval, tak som sa ho
spýtal: „Kak tebja zavut?“ a on že „Sáša“.
Keď to povedal, tak sme sa spolu s ním aj
s chalanmi neuveriteľne začali smiať. Na
obed nám práve vtedy dávali aj nejakú
konzervu a tak som povedal chalanom,
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aby to dali Sášovi. A tak sme ho o chvíľu
zahádzali konzervami. Sáša nimi, ako
sme predpokladali vôbec nepohrdol, ale
všetky si ich pekne zobral do auta.
Jedného dňa, keď sme išli do stráže,
tak sme zažili ďalšiu humornú situáciu.
Keď som ráno o štvrtej hodine išiel zavádzať strážneho na strážne stanovisko
k „enzetom“, tak som povedal chalanom,
že pôjdeme potichu, aby sme zistili, ako
vojak Chodura stráži. Bolo to už koncom
mája a práve začínalo svitať. Prišli sme ku
vchodu na strážne stanovisko. Dvere boli
odomknuté, lebo v noci sa strážieval aj
autopark a práve po tomto vystriedaní
sme ich vždy znovu zamkli, lebo šoféri si
už okolo piatej chodili pre autá. Už
z diaľky som si všimol, že Chodurove
nohy trčia zo strážnej búdky. Prikázal
som teda ostatným členom stráže, aby
zostali na mieste a ja som pomaly a potichu išiel k strážnej búdke. Chodura samozrejme, sedel v búdke a spal spánkom
spravodlivých. Samopal nemal v ruke,
ale opretý vedľa seba o stenu strážnej
búdky. Pristúpil som potichu k nemu
a vzal som mu potichu samopal. Potom
som sa v tichosti vrátil k ostatným členom strážnej jednotky a naznačil som im,
aby sa potichu vrátili o niekoľko desiatok
metrov naspäť. Tam som zavelil pozor
a strážna jednotka sa poradovým krokom, pobrala smerom k vojakovi Chodurovi, na strážne stanovisko. Keď sme boli
už pri bráne u strážneho stanoviska, tak
sa na hluk pravidelného zosúladeného
kroku, vojak Chodura samozrejme, zobudil. Všetci sme s napätím pozorovali,
čo sa bude diať. Hneď, ako sa Chodura
zobudil, začal rukami okolo seba šmátrať

Ponížení b u dú p ov ý šen í
po samopale. Keď ho nevedel nájsť, tak
rýchlo vyskočil, pretrel si oči a začal pomätene behať okolo strážnej búdky v domnienke, že samopal je niekde okolo. Bolo
to neuveriteľne komické, pozorovať ho,
ako pozerá na nás a vzápätí zmätene behá
sem a tam, okolo strážnej búdky, rukami
prehmatáva okolie, ale aj svoje ramená
a vrecká v snahe nájsť tam svoj samopal.
Myslel som si, že budem vážny, ale keď
som ho videl, ako tam zmätene pobehuje
ako šašo, tak som sa aj z ostatnými vojakmi začal neuveriteľne smiať. Chodura
bol v takom strese, že sa chcel rozbehnúť
až k neďalekej vŕbe, ale zrazu sa otočil
a bezradne a z rozpaženými rukami pozeral smerom k nám. Vtedy som dvihol
hore ruku, v ktorej som držal jeho samopal
a povedal som: „Nehľadáš náhodou toto?“
Chodura prekvapene a s otvorenými
ústami pozeral na nás, ako keby vôbec
nevedel, čo sa vlastne deje. My sme sa
všetci smiali ako nikdy, ale jemu veru do
smiechu veľmi nebolo. Keď sa mi prestala triasť bránica, tak som pristúpil
k nemu a čakal som, čo urobí. Vôbec nevedel, ako ma má bez zbrane pozdraviť
a čo má vlastne robiť. Keď som ho vyzval,
aby mi podal aspoň hlásenie o priebehu
strážnej služby, tak konečne zasalutoval
a povedal: „Soudruhu desátníku, vojín
Chodura, během mé služby se nic zvláštního nestalo“. Vtedy som mu ukázal
znovu jeho samopal a povedal som: tak ja
ti zoberiem samopal, lebo počas strážnej
služby chrápeš v strážnej búdke a ty mi
ešte povieš, že počas tvojej služby sa nič
zvláštne nestalo! Veď to je aspoň na sedem ostrých! Aký trest si vyberieš, opýtal
som sa. Šachta, povedal Chodura a dodal,
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len to prosím nikomu nehovorte. Podal
som mu jeho zbraň, aby sa mohli s Kulom
prestriedať, zamkol som bránu a v dobrej
nálade sme sa pobrali späť na strážnicu.
Na takúto komickú príhodu sa tak skoro
nezabúda a tak sme sa ešte dlho s Ferom
Kubányim, ale aj našimi zobákmi, Kocmánkom a Kulom, na tejto príhode na
strážnici smiali, keď sme si spomenuli na
ten groteskný zabijacký výzor v Chodurovej tvári...
Počas výkonu mojej základnej vojenskej služby, som zažil ešte veľa zaujímavých príbehov, ale ak by som neveril
v Boha, nechodil po jeho cestách a nedodržiaval jeho prikázania a ustanovenia,
veľa z toho, čo som tu napísal, by sa nikdy
nestalo. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť pravdivosť slov kráľa Dávida:
„Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. Pán je
pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu. Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. Všetky kosti im
ochraňuje, ani jedna sa im nezlomí. Hriešnika zloba zahubí a tých, čo nenávidia
spravodlivého, stihne trest. Pán vykúpi
duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú. (Ž 34, 18- 23)
V praxi a na vlastnej koži som si overil, že Boh naozaj chráni tých, ktorí verejne vyznávajú vieru v jeho meno aj pred
vysokými komunistickými funkcionármi
ČSĽA. Ale na druhej strane aj to, že niektorí komunistickí funkcionári si vážia
a majú v úcte aj veriaceho človeka, ktorý
žije svoj život v súlade s evanjeliom, aj napriek možným sankciám zo strany komunistického režimu.
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Dňa 23. septembra 1988, mesiac pred
odchodom do civilu, som bol povýšený
do hodnosti čatára. Nadporučík Dvorský
mi zo srdca gratuloval a povedal, že takéto rýchle povýšenie z vojaka na čatára,
v krátkom časovom intervale, a ešte
k tomu aj bez absolvovania poddôstojníckej školy, sa počas jeho vojenskej kariéry nepodarilo získať ešte nijakému vojakovi. Chápal som to ako veľký Boží
zázrak a potvrdenie pravdivosti Ježišových slov z Evanjelia sv. Lukáša: „Každý,
kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa
ponižuje, bude povýšený“ (Lk 14, 11). Uvedomoval som si aj to, že na tejto mojej

Kde in í kon čia , m y za čína m e
rehabilitácii, mal rozhodujúci podiel,
práve nadporučík Pavel Dvorský. Aké pohnútky ho naozaj viedli k tomuto šľachetnému činu, som sa žiaľ nikdy nedozvedel. Konečne sa blížila chvíľa, keď už si
aj my budeme môcť obliecť civilné šaty
a ráno až vstaneme a posledný raz sa na
štátne trovy naraňajkujeme, vysadneme
na vétriesky a navždy opustíme vojenské
kasárne Západného vojenského okruhu
v Tábore. Keď mi to hovorili, tak som
tomu nechcel veriť, ale v túto poslednú
noc na vojne, som naozaj ani ja, ani väčšina chalanov z našej roty, čo odchádzala
do civilu, naozaj nemohol zaspať.

Odc hod do civ ilu
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Odchod do civilu
Dňa 26. septembra 1988 konečne nadišiel deň, keď som sa rozlúčil s našimi zobákmi, a samozrejme, aj s futbalistami
z Dukly Tábor, s veliteľom roty nadporučíkom Pavlom Dvorským, poručíkom Ľudovítom Mužíkom, rotmajstrom Vaněkom, ako aj s ďalšími dôstojníkmi z útvaru
a vojakmi z našej roty. Aj keď som sa nemohol dočkať, kedy už budem konečne
doma v Brodskom, predsa len som vedel,
že na nich, ale aj na to, čo som tu zažil, budem rád spomínať. Keď sme sa blížili rýchlikom z Břeclavi do Kútov, tak som chalanom vo vlaku povedal, že keď bol Marek
Čulen (zakladateľ KSS) povereníkom poľnohospodárstva SNR (v rokoch 1951 –
1954), tak mu komunisti vybavili, že vždy,
keď išiel rýchlikom domov, tak ten mu

musel zastaviť aj v Brodskom, hoci rýchlik
tam nikdy nestál. A Fero Kubányi, Peter
Gálik, Paľo Blažo, Martin Chrastina, Milan
Túma a Milan Popovič sa mi začali smiať,
že keby som bol minister za KSS, tak by
rýchlik určite zastavil v Brodskom aj mne.
Stala sa ale taká vec, že rýchlik skutočne v Brodskom pred železničným semaforom zastal, a ja som rýchlo aj s taškou vystúpil a išiel domov. Zamával som
chalanom, ktorí sa neskutočne smiali nad
tým, že mi rýchlik skutočne zastavil a pobral som sa domov. Konečne som bol v civile a doma. Pohľadom na rýchlik, miznúci kdesi v diaľke smerom na Kúty, som
sa v duchu lúčil s kamarátmi z vojny a ďakoval som Pánu Bohu za všetko dobré
i zlé, čo sme spolu zažili.

Kde in í kon čia , m y za čína m e
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Extrémisti spred novembra 89
V januári roku 1989 pri pokuse o položenie kytice kvetov k soche sv. Václava
z príležitosti uctenia si spomienky upálenia Jána Palacha, príslušníci verejnej
bezpečnosti zatkli na Václavskom námestí v Prahe niekoľko disidentov. Medzi zatknutých patril aj Václav Havel.
Na rozohnanie občanov, ktorí sa tam
zhromaždili spolu s nimi, štátna bezpečnosť použila obušky, slzotvorný plyn, ale
aj vodné delá. Takto vyzerala v praxi počas komunistického režimu sloboda zhromažďovania.
To, čo sa odohralo vtedy v Prahe, sa
dotklo aj zamestnancov ústredných dielní
štátneho podniku Nafta Gbely, kde som
v tom čase pracoval.
Iba niekoľko dní po tomto incidente
pod sochou sv. Václava nám vtedajší majster F. Šmida oznámil, že sa z tohto dôvodu uskutoční mimoriadna schôdza
ROH (Revolučného odborového hnutia).
Tieto schôdze boli povinné a vždy sa samozrejme konali počas pracovnej doby
priamo na pracovisku. Informácia o čom
sa bude na tejto schôdzi rokovať, sa
rýchlo rozšírila po celom podniku, a tak
medzi jednotlivými zamestnancami, aj
keď iba potichu, prebehla živá diskusia.
Drvivá väčšina zamestnancov považovala za absurdnosť, aby sa na pracovisku
riešilo to, že niekto niekde v Prahe kdesi
pod sochu položil kyticu kvetov. No v období komunizmu sa zamestnanec musel

takejto schôdze zúčastniť, lebo ľudia sa
väčšinou báli vyjadriť svoj osobný názor,
aby neboli perzekvovaní. Na naše prekvapenie to nebola len schôdza o informáciách o tom, čo sa stalo na Václavskom
námestí z pohľadu vedenia UV KSČ, ale
na schôdzi bol predložený aj text otvoreného listu odsudzujúci toto počínanie disidentov, ktorý mali všetci zamestnanci
podniku podpísať.
Prekvapilo ma, že hneď ako majster
vyzval pracovníkov, aby list podpísali,
tak všetci ako barani vzali pero a svojím
podpisom odsúdili Václava Havla za to,
že si dovolil položiť kyticu kvetov k soche
sv. Václava. Prekvapilo ma to najmä preto, že počas diskusie na pracovisku mnohí
z nich mali opačný názor a napriek tomu
nemali problém tento pamflet podpísať.
Tento ich postoj ma udivil aj preto, lebo
som viacerých vídaval v kostole a pokladal som ich za charakterných a čestných
ľudí. Keď som to videl, tak som sa postavil a povedal som majstrovi, že ja to nepodpíšem, lebo položenie kytice kvetov
pod sochou sv. Václava nepokladám za
nijaký trestný čin. Spýtal som sa aj kolegov, či by protestovali aj proti mne, ak by
som sa rozhodol položiť kyticu kvetov
k soche nejakého svätca u nás v Brodskom. Z môjho postoja zostali prekvapení nielen kolegovia, ale aj zástupcovia
z odborov a vedenia – p. Sládek a p. Chromík. Keď to počul majster F. Šmida, tak sa
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veľmi nahneval a povedal pred všetkými,
že aby som si dobre rozmyslel, či to nepodpíšem, lebo to môže mať pre mňa do
budúcnosti vážne následky. Samozrejme,
že som to ani po tomto vyhrážaní nepodpísal, za čo som si vyslúžil neskôr uznanie za odvahu k takémuto postoju od
mnohých kolegov. V dielňach sa o tom
dosť živo diskutovalo a nakoniec samotný majster Šmida povedal, že z Nafty
Gbely š. p. som bol jediný pracovník, čo
to nepodpísal.
Podobná situácia sa opakovala len asi
o tri mesiace neskôr, keď bola zvolaná
schôdza ROH na to, aby na nej všetci
zamestnanci odsúdili Vyhlásenie Charty 77 s názvom „Několik vět“. Aj tento
otvorený list som odmietol podpísať
s odôvodnením, že som toto vyhlásenie
charty 77 nečítal a čo som nečítal, tak
nemôžem odsudzovať. Spýtal som sa aj
ostatných, či toto vyhlásenie čítali, nech
mi povedia, o čom to je. Samozrejme, že
sa nik nepriznal, že text čítal a nakoľko
mi ani na moju žiadosť nikto nevedel
uviesť, čo sa v tomto vyhlásení hovorí,
tak som aj túto iniciatívu svojím podpisom odmietol odsúdiť.
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Vtedy sa ku mne pridal aj kolega Ivan
Ivančík z Kopčian, ktorý tiež túto antichartu odmietol podpísať. Na pracovisku
to vyvolalo mnohé diskusie a po niekoľkých dňoch sa aj naplnili vyhrážky majstra
Šmidu, ktoré mi adresoval. Prišiel za
mnou na pracovisko a pred všetkými mi
oznámil, že nakoľko som nepodpísal tieto
dokumenty, tak mi vedenie Nafta Gbely
š.p. zrušilo povolenie – výnimku chodiť do
práce len na rannú zmenu, aby som mohol
chodiť na futbalové tréningy na štadión TJ
Baník Brodské, ktorá platila iba niekoľko
týždňov. A tak som od toho času už musel
znovu začať chodiť každý druhý týždeň
na poludňajšiu zmenu. Vedenie podniku
si myslelo, že keď ma takto potrestá, sám
prídem za nimi a dokumenty dodatočne
podpíšem, aby som znova mohol pravidelne chodiť trénovať futbal. Neurobil
som to, radšej som chodil trénovať individuálne a v inom čase. Aby som mal dobrú
kondíciu, tak som behával aj v noci po lese
alebo na hrádzi okolo rieky Moravy, alebo
som individuálne trénoval doma na dvore
s loptou aj pod umelým osvetlením. Komunizmus po roku 1989 na Slovensku žiaľ
padol len na papieri.
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Incident s pohraničnou strážou
Bolo to na jar, niekedy v roku 1989, keď
sa mi znovu „podarilo“ zaspať v osobnom vlaku z Bratislavy do Brodského a zobudil som sa až na konečnej zastávke
v Břeclavi. Bola už takmer jedna hodina
v noci a bolo mi jasné, že sa domov do
Brodského v tomto čase dostanem jedine
pešo. Z Břeclavi je to približne sedemnásť
kilometrov a v noci tam už žiaden spoj nešiel. Komplikáciou bol aj fakt, že Brodské
je na Slovensku a Břeclav v Česku. Nádej,
že by niekto v tejto nočnej hodine zastavil
stopárovi, bola mizivá. Okrem toho bolo
nepravdepodobné, že by o tomto čase
niekto išiel po starej ceste autom z Čiech
na Slovensko. Len občas z Břeclavi do
Lanžhota išlo nejaké auto.
Ďalším problémom bolo, že som ráno
o pol piatej musel byť na stanici v Brodskom, aby som sa dostal načas do práce.
Čakať do rána na prvý vlak do Brodského sa mi vôbec nechcelo. Ísť pešo
v noci cez les domov v tomto jarnom období bude vzrušujúce. Povedal som si, že
asi Pán Boh chce, aby som sa cestou ešte
dnes pomodlil zopár ružencov. Ako som
predpokladal, po ceste z Břeclavi do
Lanžhota mi nik nezastavil. Mal som však
už polovicu cesty za sebou.
V tom čase sa po pravej strane cesty
z Lanžhota do Brodského nachádzalo hraničné pásmo medzi ČSSR a Rakúskom.
Predpokladal som, že cestou narazím na
príslušníkov pohraničnej stráže. Asi päťsto

metrov za obcou Lanžhot bola vpravo na
odbočke do lesa aj strážna veža. Druhé stanovisko mali príslušníci pohraničnej stráže
na začiatku mosta cez rieku Moravu z českej strany, ktorý sa ľudovo nazýva „Prievoz“. Na druhej strane cesty stál v tom
čase ruský tank z druhej svetovej vojny,
kam sme sa chodili ešte ako deti hrávať.
Vedel som, kde sa nachádzali vojaci.
Psychicky som bol pripravený na stretnutie s nimi. Cez deň žiadne nebezpečenstvo nehrozilo, ale v noci sa mohlo
stať niečo nepredvídané. Po iné razy, keď
som tadiaľ išiel v noci, sa z veže ozval
strážny s povelom: „Stoj, kto tam?!“. Odpovedal som: „chlapci, tu je civilista,
idem domov do Brodského. Strážny odzdravil a pokračoval som v ceste. Niekedy so mnou prehodil pár slov a pýtal
sa, či idem zo zábavy alebo od frajerky.
No tento krát to bolo trocha inak. Ako
som prechádzal po ceste popri strážnej
veži, počul som rozhovor, čo znamenalo, že
tam nebol len jeden strážny. Keď ma počuli
kráčať, jeden z nich zakričal: „Stoj, kto
tam?!“. Odpovedal som ako vždy, že som
civilista a idem domov. Neviem, čo sa stalo,
ale ozvalo sa: „Stoj, lebo strelím!“ a cvakol
uzáver samopalu. Znova som zopakoval,
že som civilista a idem domov. Inú možnosť som nemal, jedine ísť po diaľnici, ale
to bolo zakázané a aj nebezpečné.
Myslel som si, že ma počuli a pochopili a tak som pokračoval v ceste ďalej.

In ciden t s p ohra ničnou strá ž ou
Keď počuli, že kráčam, tak jeden z nich
znovu zakričal: „Stoj, lebo strelím!“.
Mal som už po vojenčine, tak som vedel, že k streľbe nedôjde, lebo by strieľali
z hraničného pásma smerom von. Nezastavil som sa, no vzápätí som počul:
„rýchlo za ním“. Potom bolo počuť už
len buchot, lomoz, tupý náraz a nadávky.
Jeden z vojakov sa pri zliezaní z veže pošmykol a spadol z rebríka do kríkov, pričom stratil samopal. V tej tme ho nevedel
nájsť ani za pomoci kolegu, ktorý sa pôvodne rozbehol za mnou. Bolo to dosť
komické, ako obaja nadávali a pokúšali sa
rýchlo nájsť zbraň v kríkoch. Prešiel som
asi sto metrov, keď som počul: „tam je,
ber ho a rýchlo bežme za ním“.
Bolo počuť hrkotanie kovových krúžkov na remeňoch samopalov, dupot a výkriky: „Stoooj!“.
Neviem, či to bolo rozumné, ale stále
som pokračoval v ceste. Zastavil som až
vtedy, keď mi jeden z vojakov skočil do
cesty a zakričal: „Nepočuješ, stoj!“. Druhý
stál za mnou asi dva metre a mieril na mňa
samopalom. Kričal na mňa, že som hrubo
porušil zákony ČSSR a vstúpil do hraničného pásma. Protestoval som. Keby cesta
bola hraničným pásmom, tak by tade vo
dne i v noci nemohli jazdiť autá. Ukázal
som smerom do lesa a povedal, že ak neveria nech si zasvietia na tabuľky pri ceste
s nápismi: „Pozor! Hraničné pásmo, vstup
len na povolenie!“. Hraničné pásmo začína za tabuľou a štátna cesta do hraničného pásma určite nepatrí. Vojaka moje argumenty nezaujímali a začal sa vyhrážať,
že privolá ďalšiu hliadku. Nahnevalo ma to
a skríkol som aj ja: „Kto vlastne ste a čo po
mne chcete!“ Moja hlasná reakcia ho tak
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prekvapila, že sa okamžite postavil do pozoru a zasalutoval, ako pred náčelníkom
štábu: „Veliteľ pohraničnej stráže XY, predložte mi, prosím, Vaše doklady!“. Odpovedal som mu iba troma slovami: „Nedám,
lebo nemám!“. (Naozaj som nemal pri sebe
žiadne doklady. V čase komunizmu som
občiansky preukaz pri sebe vôbec nenosil.)
Po tejto mojej reakcii sa náš rozhovor
viedol už v pokojnejšom duchu. Obaja
vojaci nakoniec uznali, že som žiaden zákon neporušil a po informácii, že aj ja
som bol na vojenčine veliteľ stráže, ma
pustili ďalej.
Pri tejto udalosti som si spomenul na to,
že mi podobný príbeh rozprával aj „kostolný otec“ Ľudovít Čulen. S manželkou
Máriou si adoptovali telesne postihnutého
syna Janka. Občas s ním večer prišiel na
faru, priniesol večeru pre pátra Benedikta
a tak sme sa mohli porozprávať. Janko bol
milý mládenec, ale potreboval byť neustále
pod dohľadom. Vždy na všetko prikyvoval
opakovane áno, áno, áno.
Janko raz odišiel nepozorovane z domu a dostal sa cez prievoz, až na moravskú stranu. Tam nevedomky zabočil
do lesa v hraničnom pásme a chytili ho
príslušníci pohraničnej stráže. Pri surovom vyšetrovaní sa ho pýtali, či chcel
utiecť do Rakúska a on vždy odpovedal,
že „áno“. Nakoniec, keď sa po bitke ku
všetkému priznal, tak ho priviezli na
MNV v Brodskom na identifikáciu. Až
tam, keď sa od vtedajšieho predsedu
MNV dozvedeli, že ide o zdravotne a duševne postihnutého človeka, prepustili ho.
Neskôr som si i ja uvedomil, čo všetko
sa aj mne mohlo stať, keby v túto noc nebol pri mne môj anjel strážny.

Kde in í kon čia , m y z a čín a m e
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Nástup Michaila Gorbačova do čela
Komunistickej strany Sovietskeho zväzu
v roku 1985 priniesol do politiky komunistických režimov nové princípy glasnosti a perestrojky. Gorbačov definitívne
upustil aj od tzv. Brežnevovej doktríny,
ktorá garantovala krajinám sovietskeho
bloku ohrozeným kontrarevolúciou „bratskú pomoc“. Lídri komunistických strán
jednotlivých krajín tak dostali voľnú ruku
pri riešení vnútropolitickej situácie.

Poľsko

Voľby sa konali 4. a 18. júna 1989 a Poliaci si jednoznačne vybrali demokraciu.
Predstavitelia opozície získali všetky
miesta v Sejme a 99 miest v stočlennom
Senáte. Pre vládnucich komunistov znamenali voľby totálne fiasko, pretože nespokojní obyvatelia dokonca preškrtávali
aj mená reformne ladených komunistických predstaviteľov. Solidarita vedená Lechom Wałesom dokázala, že práve ona
má dôveru obyvateľstva. Dohody tzv.
okrúhleho stola boli v tejto novej situácii
neaktuálne a zastarané.
V júli sa síce komunistom podarilo
zvoliť (prevahou jedného hlasu) za prezidenta gen. Wojciecha Jaruzelského, ale
gen. Ciesławovi Kiszczakovi sa už vládu
zložiť nepodarilo. Dňa 24. augusta 1989
bola zostavená nová vláda na čele s prvým nekomunistickým premiérom, predstaviteľom Solidarity, Tadeuszom Mazowieckym. Jej hlavnou úlohou bolo
pripraviť ekonomické reformy, ktoré by
dostali krajinu z hospodárskych ťažkostí.
Koncom roka 1989 sa obnovil názov Poľská republika a tradičný erb s heraldickým znamením orla v korune.

Štrajky na jar roku 1988 v Poľsku boli
odpoveďou spoločnosti na neschopnosť
strany a vlády riešiť najpálčivejšie problémy. Ich krvavé potlačenie ešte viac
prehĺbilo nedôveru spoločnosti v Poľskú
Zjednotenú robotnícku stranu. Ďalšia vlna
štrajkov v auguste 1988 prinútila vládu
a stranu začať prvé rozhovory s opozíciou o ekonomických reformách. Po krátkej prestávke, keď si predstavitelia Zjednotenej robotníckej strany mysleli, že to
zvládnu sami a upustili od spoločných
rokovaní, boli nútení začiatkom roka 1989
obnoviť spoluprácu s opozíciou. RozhoMaďarsko
vory tzv. okrúhleho stola trvali od 6. februára do 5. apríla 1989 a ich výsledkom
Začiatkom mája roku 1989 začala mabola legalizácia opozičného hnutia Solidarita, obnovenie úradu prezidenta, vznik ďarská pohraničná stráž s odstraňovaním
senátu, ale najmä „poloslobodné“ voľby. ostnatého drôtu a hraničných zátarás na
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maďarsko-rakúskej hranici. Tento krok
odštartoval proces pádu železnej opony,
ktorá po štyri desaťročia rozdeľovala Európu. V dňoch 19. – 20. augusta 1989 sa
konal v Šoproni Paneurópsky piknik,
ktorý mal byť symbolom opätovného spájania európskych národov. Krátke trojhodinové otvorenie maďarsko-rakúskej
hranice využila asi 600 členná skupina
východných Nemcov a dostala sa na vytúžený Západ. Ďalšie tisíce obyvateľov
NDR okupovali západonemecké veľvyslanectvá v Budapešti, Prahe a Varšave
a postupne sa začínali dostávať na Západ. (Stalo sa tak až po schválení otvorenia maďarsko-rakúskej hranice Moskvou
11. septembra 1989).
Niekedy na prelome augusta a septembra roku 1989 som sa pod vplyvom
týchto revolučných udalostí rozhodol, že
aj ja sa pokúsim emigrovať cez Maďarsko
do Rakúska a Talianska. O tomto mojom
úmysle emigrovať som tajne povedal aj
svojej priateľke. Bola jediná, ktorá o mojom
úmysle vedela, ale veril som jej a vedel
som, že ma neprezradí. Náš vzťah sa už
z priateľskej roviny začínal meniť na lásku
a ona vedela, že Boh je pre mňa stále na prvom mieste v živote. Vedela, že som chcel
v prvom rade patriť Bohu a stať sa kňazom. Nechcel som ju zraniť ani jej nijako
ublížiť, ale potreboval som vedieť, čo Boh
odo mňa naozaj žiada. Či Boh chce, aby
som emigroval do Talianska a tam sa stal
kňazom, alebo či chce, aby som sa oženil
a založil si rodinu. Cítil som, že je to veľká
a možno aj posledná šanca, aby som počúvol toto Božie volanie a ak to bude Pán
Boh chcieť a podarí sa mi emigrovať do
Talianska, tak sa stanem kňazom. Dohod-
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li sme sa, že ak sa mi to nepodarí, tak sa
vrátim a bude mojou ženou.
Naštudoval som si nejaké mapy a rozhodol som sa, že sa pokúsim prekročiť
maďarsko-rakúske hranice pri meste Šoproň. V práci som si vzal zopár dní voľna
a všetkým som hovoril, že idem na dovolenku do Maďarska. Iba moja priateľka
vedela, aký je môj skutočný plán a cieľ
cesty. Cestou do Maďarska som sa ešte
naposledy zastavil v Bratislave, aby som
sa s ňou rozlúčil. Prespal som v hoteli
Bratislava a ráno sme sa znovu stretli na
peróne, kde už stál vlak do Maďarska.
Lúčenie to bolo ťažké, lebo ani jeden z nás
nevedel, či je to len nakrátko, alebo navždy. Nikdy nezabudnem na to, ako mi aj
v tejto chvíli zo srdca želala, aby sa mi
splnil môj sen, ani na jej krásny úsmev,
keď mi mávala ako vlak odchádzal do
Maďarska.
Po niekoľkých hodinách cesty som sa
s malou taškou cez rameno dostal cez
Budapešť do Šoproňu. Bolo krátko poobede, keď som v Šoproni vystúpil z vlaku. Po
chvíľke prechádzania po stanici som sa
pobral podľa mapy smerom k hraniciam
za mesto. Keď som bol dosť ďaleko, odbočil som na poľnú cestu a tam som sa
nepozorovane schoval do kríku, aby som
tam počkal až do zotmenia a potom sa
pokúsil prejsť cez vrchy rovno oproti
môjmu úkrytu do Rakúska. Čas som si
krátil modlitbou, čítaním evanjelia a pozorovaním pasúceho sa stáda oviec, ktoré
občas popreháňal ovčiarsky pes. Musel
som byť neustále v strehu a dávať si pozor, aby ma z auta nespozorovali príslušníci pohraničnej stráže, ktorí chodili
okolo, alebo, aby ma nezvetril pes.
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Diabol je ale veľmi dobrý psychológ
a vie, kedy a ako treba zaútočiť na psychiku človeka. Do večera bolo veľmi ďaleko a tak mi po niekoľkých hodinách
strávených v tomto úkryte, na myseľ začali prichádzať rôzne myšlienky a pochybnosti o správnosti rozhodnutia emigrovať do cudziny a študovať teológiu.
Neustále som myslel ma mamku, otca
a súrodencov, pátra Benedikta, s ktorými
som sa ani nerozlúčil, ale samozrejme aj
na milovanú priateľku. Na myseľ sa mi
stále vracali chvíle, ako mi so slzami
v očiach mávala, keď som vlakom odchádzal z bratislavskej stanice. Svoje zohrával
aj strach zo samopalov príslušníkov Maďarskej pohraničnej stráže, ktorí chodili
okolo môjho úkrytu. To všetko spôsobilo,
že som sa v jednej chvíli, už takmer večer,
rozhodol vyjsť z úkrytu a odísť naspäť
na vlakovú stanicu do Šoproňu aby som
sa vrátil vlakom naspäť domov.
Strach z toho, čo bude nasledovať spôsobil toto veľké zaváhanie. Až po niekoľkých sto metroch veľkého vnútorného
boja, kedy sa mi v hlave prehnali všetky
súvislosti, som si uvedomil, že toto moje
zapochybovanie sa veľmi podobá Mojžišovmu zapochybovaniu, keď Mojžiš pre
reptanie Izraelitov nie raz ale opakovane
udiera palicou do skaly, aby z nej vytryskla voda. Boh ho za to trestá tak, že
mu nedovolí vojsť do zasľúbenej zeme.
Možno jediné Mojžišovo zaváhanie, ktoré
spôsobilo reptanie ľudu, po ktorom prichádza prísny Boží trest.
Keď som si to po chvíľke uvedomil,
pochopil som, že aj z mojej strany je to
zrada Boha, za ktorú si zaslúžim trest.
Zrazu som sa obrátil a rýchlo som sa vrá-
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til späť do úkrytu a tam som sa začal
vrúcne modliť ruženec. Poprosil som Pána
Boha o odpustenie a požiadal som ho, aby
mi dal potrebnú silu pokračovať ďalej
v ceste, ktorú som začal, aj keď si to nezaslúžim. Keď som sa domodlil, tak som si
vzal do rúk evanjeliá a náhodne som si ich
otvoril v nádeji, že tam nájdem odpoveď
na to, čo sa stalo. A nemýlil som sa. Otvoril som si knihu Evanjelia sv. Lukáša kde
bolo napísané: „Ježiš mu však povedal:
Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť,
nehodí sa pre Božie kráľovstvo“. (Lk 9, 62)
Začal som tušiť, že vďaka tomuto zaváhaniu útek cez hranice asi nebude
úspešný, ale všetko utrpenie spojené s riskantným nočným prechodom hraníc som
chcel obetovať Bohu ako zadosťučinenie
za to, že som zapochyboval. Tak, ako veľakrát v mojom živote aj tu, na tomto mieste
a v tejto chvíli ma Boh naplnil svojím
zvláštnym pokojom. Naplnil ma nevysvetliteľný vnútorný pokoj a neopísateľné
šťastie možno podobné tomu, ktoré človek
bude prežívať v raji. Strach zmizol a ja
som sa tešil na to, čo ma čaká, nech by sa
stalo čokoľvek. Vedel som, že Boh bude aj
napriek tomuto zapochybovaniu neustále
pri mne. Nebál som sa ničoho, ani toho, že
by ma v noci v lese mohli vojaci zastreliť.
Medzitým pastieri zahnali ovce dakde
do košiara a pomaly sa začalo stmievať.
Bol nádherný a horúci letný deň. Keď sa
úplne zotmelo, na oblohe zažiaril mesiac
a nádherne sa trblietali hviezdy. Keď som
asi okolo dvadsiatej prvej hodiny s malou
taškou vyšiel z úkrytu a pozrel sa na oblohu, tak mi bolo jasné, že za takéhoto počasia nemôžem ani v tmavom lese zablúdiť. Mesiac bol vysoko a tak som vedel, že
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ak sa budem orientovať podľa neho, tak
zablúdiť nemôžem. Prežehnal som sa
a vyrazil som v mene Božom vpred. Bolo
treba nepozorovane prejsť cez lúku, kde
sa ešte pred niekoľkými hodinami pásli
spomínané ovce, až smerom ku kopcom,
za ktorými sa kdesi na druhej strane, rozprestieralo Neziderské jazero. Keď som
sa dostal až k lesu a chcel som vojsť do
hory, tak sa z lesa ozval veľký lomoz. Najprv som sa zľakol, že je to pohraničná
stráž, ale zakrátko som na základe analýzy zvukov pochopil, že na okraji lesa sa
zrejme zhromaždilo stádo vysokej zveri,
aby sa vyšlo napásť na lúku a keď som sa
priblížil, tak sa dalo na útek.
Po chvíľke váhania som vošiel do hory
a začal sa predierať húštinou smerom
k rakúskym hraniciam. Ale napredovať
v tmavom hustom lese a ešte k tomu
v kopcovitom teréne nebolo vôbec ľahké.
Musel som sa predierať hustým porastom a kríkmi, ktoré mi svojimi konármi
uštedrili nejeden úder do tváre, pomerne
často som musel preliezať aj ostnaté hraničné oplotenia a skákať z nich dole.
Koľko oplotení rôzneho druhu som musel preliezť si už ani nepamätám, ale
mohlo ich byť aspoň desať. Na jednom
mieste bolo počuť len niekoľko sto metrov odo mňa brechanie vlčiakov a tak som
musel postupovať dosť opatrne, aby som
nerobil veľký hluk. Veľakrát som aj padol
a bál som sa, aby som sa nepošmykol
a nepadol niekde do rokliny, alebo do
priepasti. Takto som sa asi po dvoch –
troch hodinách namáhavého pochodu
dostal na akési rúbanisko, kde som si
chcel odpočinúť a zorientovať sa. No keď
som sa porozhliadol, aby som sa zorien-
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toval podľa mesiaca, tak som zostal takmer v šoku. Hoci bolo jasné počasie a videl som všetky hviezdy a súhvezdia
z jednej strany horizontu až na druhý,
tak na moje nemilé prekvapenie mesiac
na oblohe nebol. Toto záhadné zmiznutie
mesiaca, ktorý krátko pred tým svietil
vysoko na oblohe, si do dnešného dňa
neviem nijako vysvetliť.
Stál som dlhé minúty na rúbanisku
a neustále som dookola hľadal mesiac.
Nemohol som to pochopiť, ale mesiac jednoducho zmizol. Potreboval som sa pohnúť smerom k rakúskym hraniciam
a nevedel som, ktorým smerom mám ísť.
Zrazu som si všimol, že k rúbanisku vedie cesta a tak som sa rozhodol pokračovať ďalej po ceste, ktorá ma iste dovedie
k nejakému obydliu, či dedine, kde už
zistím, či je to už rakúska dedina, alebo
ešte stále maďarská. Po niekoľkých minútach cesty som sa dostal von z lesa
a v diaľke sa objavili svetlá nejakej dediny. Bolo niečo po polnoci a tak som sa
rozhodol, že sa pôjdem pozrieť na značku
pred dedinou, či na nej bude maďarský,
alebo nemecký názov. Dedina bola asi tak
dva kilometre od lesa a viedla k nej poľná
cesta. Pobral som sa k nej krížom cez pokosený obilný lán. Bolo to tak trocha riskantné, lebo som musel vyjsť z lesa, ktorý
mi poskytoval bezpečný úkryt, von na
otvorené pole. Keď som vyšiel z lesa do
poľa, znova som sa v prvom rade pokúšal
nájsť na úplne jasnej oblohe mesiac, ale
ten naozaj záhadne zmizol. Stál som tam
s údivom niekoľko minút v nádeji, že objavím mesiac, podľa ktorého by som sa
mohol orientovať, chápavo som pozeral
na trblietajúce sa hviezdy na oblohe. Stále
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som nemohol uveriť tomu, že mesiac na
oblohe nie je, ale bolo to naozaj tak. Kládol som si otázku: Prečo to Boh robí? Po
niekoľkých minútach márneho pátrania
očami po oblohe som začal pomaly kráčať cez pokosený obilný lán smerom
k dedine, aby som zistil, kde vlastne som.
Asi po pätnástich minútach opatrnej a pomalej chôdze smerom k osvetlenej dedine
som pred sebou zbadal menší stoh slamy,
kde som si v duchu naplánoval odpočinok. Uvedomoval som si, že na otvorenom poli je ma dobre vidieť a tak som sa
snažil ísť čo najtichšie. Bola takmer jedna
hodina v noci a všetky svetlá v oknách na
domoch v dedine, ktorá bola asi päťsto
metrov predo mnou, boli pozhášané.
Upokojilo ma to. Zastavil som aby som
niekoľko desiatok metrov od stohu analyzoval situáciu a zvážil všetky možné riziká. Na prvý pohľad sa mi zdalo, že je
všetko v poriadku. Ale v tom okamihu
som počul tupý výstrel a do vzduchu vyletela svetlica, ktorá osvietila celý kraj.
Strhol som sa a chcel som začať utekať naspäť smerom k lesu, ale v stohu predo
mnou zarachotili dva uzávery na samopaloch a ozvali sa výkriky vojakov, ktorým som však nerozumel. Ten zvuk uzáveru automatickej karabíny som z vojenčiny dobre poznal. Obzrel som sa smerom
k lesu, ktorý svetlica osvietila ako slnko za
bieleho dňa a uvedomil som si, že som
príliš ďaleko na to, aby som sa tam bezpečne dostal. Bolo mi jasné, že ak sa pokúsim o útek, tak je viac ako pravdepodobné, že vojaci použijú samopaly, ktoré
ako som veľmi dobre počul, už mali nabité, alebo vypustia psa. Zostal som teda
stáť a pozeral som sa ako s bojovým po-
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krikom a so samopalmi a baterkami v rukách ku mne bežia dvaja vojaci pohraničnej stráže. Stále som kdesi v kútiku srdca
dúfal, že to budú príslušníci rakúskej pohraničnej stráže. Keď pribehli ku mne, zasvietili mi do očí, niečo nezrozumiteľné
kričali a neustále na mňa mierili nabitými
zbraňami. Bolo mi jasné, že bude najlepšie, keď dám pekne ruky hore nad hlavu
a budem ich nasledovať. Až vtedy som si
uvedomil, že vystrel zo signalizačnej pištole a svetlica v okolí vyvolali poriadny
rozruch. Z dediny sa ozýval štekot psov
a kdesi v tme sa smerom k nám blížili
ďalší vojaci, s ktorými hliadka komunikovala prostredníctvom vysielačky. Podarilo sa mi konečne zachytiť zopár slov,
z ktorých mi už bolo jasné, že ma zajali
príslušníci nie rakúskej, ale maďarskej
pohraničnej stráže. V tom okamihu mi
znovu mysľou prebehli tvrdé Ježišové
slová z Lukášovho evanjelia, ktoré mi tak,
ako svätému apoštolovi Petrovi spev kohúta, pripomenuli moju zradu: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí
sa pre kráľovstvo Božie“. (Lk 9, 62)
Ani na chvíľu som nepochyboval, že
moje zajatie Maďarskou pohraničnou
strážou je Boží trest za moju zradu
a jedno hlúpe zaváhanie. Už ani neviem,
čo sa mi v tej chvíli prehnalo hlavou, ale
na nikoho som sa nehneval. Bol som odhodlaný aj naďalej bojovať o to, aby som
sa dostal do Rakúska a Talianska.
O niekoľko minút ma skupina vojakov
priviedla k neďalekej strážnej budove.
Vošli sme dnu a hneď začalo vypočúvanie. Nakoľko neovládam maďarský jazyk, tak na moju žiadosť zavolali vojaka,
čo vedel dobre po rusky a vypočúvanie

Em igrá cia
prebiehalo v tomto jazyku. Najprv som sa
samozrejme musel legitimovať platným
pasom občana ČSSR a potom som im vysvetlil dôvody mojej nočnej vychádzky
v týchto končinách. Nijako som sa netajil,
že sa pokúšam o útek do Rakúska s cieľom dostať sa do Talianska, aby som tam
mohol v Ríme študovať teológiu. Na základe tejto mojej výpovede mi bolo povedané, že musia zavolať nejakého vojenského vyšetrovateľa z Budapešti, ktorý
ma vypočuje a spíše o všetkom zápisnicu.
Do jeho príchodu budem zadržaný a musím zostať na strážnici. Po tom, ako ma
vypočujú, sa rozhodne, čo so mnou bude
ďalej. Zároveň mi vysvetlili, že do Rakúska púšťajú len ľudí s nemeckým pasom (Nemeckej demokratickej republiky).
Niekoľko krát mi ukázali môj pas a po
nemecky hovorili, že hranice sú otvorené
„len pre Nemcov!“: „nur für Deutsche!“
Miatlo a urážalo ma to, lebo to vo mne
vyvolávalo dojem, ako keby niekto revolúciu a štrajk odborového zväzu Solidarity v Poľsku chcel využiť len na emigráciu Nemcov z NDR do NSR. Ako keby sa
v Poľsku bojovalo za zjednotenie Nemecka a nie za slobodu a demokraciu pre
všetkých. Cítil som sa ako občan už ani
nie druhej, ale tretej kategórie a túžil som
po tom, aby revolučný duch poľskej Solidarity ako iskra čím skôr preskočil aj do
Česko-Slovenska.
Zostal som sedieť v jednej miestnosti
na strážnici a kúsok odo mňa si sadol na
príkaz veliteľa stráže na stoličku s obuškom v ruke jeden vojak, aby ma strážil.
Asi tak po pol hodine čakania som sa rozhodol, že si z tašky vyberiem nejaké sušienky, aby som si zajedol. Keď spomí-
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naný vojak videl, že som sa pohol
z miesta, tak sa postavil a napriahol na
mňa svoj pelendrek. Uvedomil som si, že
som vlastne zajatec a pochopil som, že
má obavu, že chcem utiecť, alebo nebodaj
ho napadnúť. Gestikuláciou som mu dával najavo, že sa nemusí ničoho báť a ukázal som na tašku. Keď videl, že si z nej vyťahujem sušienky, tak sa upokojil a sadol
si naspäť na stoličku. Ponúkol som touto
skromnou večerou aj jeho a o on mi na
oplátku doniesol v sklenenej fľaši chladenú malinovku. Potešilo ma to, lebo som
bol dosť smädný. Keď sme zistili, že obaja
trocha ovládame ruštinu, tak sa ma začal
vypytovať odkiaľ som a prečo som chcel
utiecť cez hranicu.
Bolo to celkom milé a aspoň mi lepšie
ubiehal čas pri čakaní na vyšetrovateľa
zrejme z vojenskej kontrarozviedky. Asi
po dvoch hodinách čakania prišlo auto aj
s chlapíkom s kontrarozviedky a začalo
vyšetrovanie, po ktorom bola o všetkom
spísaná zápisnica. Po tom všetkom mi
bolo oznámené, že ma ešte v noci eskortujú s ozbrojenou strážou do vojenskej
väznice v kasárňach v Šoproni. Keď ma
vojaci asi okolo štvrtej hodine ráno vyviedli von pred budovu, kde už čakalo
naštartované vojenské nákladné auto, aby
ma previezlo do väzenia, tak prvé, čo ma
neskutočne zaujímalo, bolo, či uvidím na
oblohe mesiac. Pamätám si veľmi dobre,
že som aj na počudovanie vojakov zostal
chvíľu stáť ako obarený a zízal na jasnú
oblohu, na ktorej opäť svietil mesiac. Potom som nasadol na nákladné auto, ktoré
ma odviezlo do väzenia. Tam mi na moje
prekvapenie zobrali všetky osobné veci,
dokonca aj opasok z nohavíc a šnúrky
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z topánok, hodinky, retiazku a zavreli ma
do cely, kde už bolo viacero zadržaných
Nemcov, ale boli tam aj dvaja Vietnamci.
Bola to podobná vojenská väznica, akú
som dôverne poznal z vojenčiny v Tábore. Bolo už takmer päť hodín ráno a ja
som bol po nočnom výlete taký unavený,
že som si ľahol na deku na zem a zaspal
ako drevo. Zobudil som sa až niekedy
okolo obeda, keď nám stráže doniesli
obed, ktorý pozostával z nakrájanej salámy, chleba, papriky a samozrejme aj
trocha čaju. Čas v preplnenom väzení
ubiehal pomaly. Mne bolo oznámené, že
musím počkať na príchod nejakého diplomata, ktorý ma mal opätovne vypočuť. Asi okolo pätnástej hodiny dozorný
zakričal moje meno a zavolal ma na výsluch. Ak si dobre pamätám, tak som bol
jediný, ktorý väzenie v tom čase opustil.
Ostatní väzni boli stále na svojich miestach a čakali, čo sa bude diať. Znova ma
v ruštine vypočúvali a spisovali aj zápisnicu. Trocha som sa bál, na čo tú zápisnicu v budúcnosti použijú. Predsa len
bolo obdobie komunistického režimu
a obával som sa, že po mojom prípadnom návrate do Česko-Slovenska by ju
niekto mohol zneužiť proti mne. Keď
skončilo vypočúvanie, bolo mi oznámené, že som prepustený na slobodu
a môžem odísť domov. Znovu som im
teda zopakoval, že žiadam, tak ako aj
ostatní väzni, o povolenie vycestovať do
Rakúska, alebo Nemecka, odkiaľ by som
chcel odísť študovať teológiu do Talianska. Vysvetlili mi, že vycestovanie do
Nemecka alebo Rakúska bude umožnené
iba väzňom, ktorí majú pas občanov Nemeckej demokratickej republiky (NDR).

Kde in í kon čia , m y za čína m e
Vrátili mi teda môj pas a všetky zadržané
osobné veci s poznámkou „nur für Deutsche“ – „len pre Nemcov“ a ako jediného
zadržaného emigranta ma prepustili
z tohto vojenského väzenia v kasárňach
v Šoproni na slobodu. Tento postup
a rýchle prepustenie na slobodu mi pripadalo dosť čudné. Bol som odhodlaný
svoj kalich horkosti po zrade Boha vypiť
až do dna. Preto som sa okamžite po prepustení vybral stopom do Budapešti, kde
som chcel požiadať na niektorej ambasáde o udelenie politického azylu. Keď sa
mi na druhý deď podarilo stopom dostať do Budapešti, tak som vyhľadal rakúsku ambasádu a tam som neúspešne
žiadal o udelenie politického azylu. Rovnako som dopadol aj na talianskej ambasáde. Všade som pri pohľade na môj pas
občana Československej socialistickej republiky dostával tú istú odpoveď: „nur
für Deutsche“. Cítil som sa ponížený, lebo
ako občan ČSSR som nemal v týchto geopolitických pásmach také právo, ako občania s pasom NDR. No ani tu som sa nevzdal a bol som odhodlaný svoj zápas –
patriť Bohu – vybojovať až do konca. Na
Talianskej ambasáde mi totiž povedali,
že neďaleko Balatonu bol práve v tom
čase zriadený utečenecký tábor Zanka.
A tak som sa vyčerpaný a vyhladovaný
rozhodol, že sa pokúsim dostať sa aj do
tohto utečeneckého tábora. Po odchode
z talianskej ambasády som sa zatúlal do
nejakého kostola, kde som si oddýchol
a až do večera som sa tam modlil ruženec.
Odprosoval som Boha za zradu a prosil
som ho aj o milosť, pomoc a potrebnú
silu pokračovať ďalej. Potešilo ma, že som
mal príležitosť zúčastniť sa aj modlitby li-
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turgie hodín, aj keď sa rehoľníci modlili
maďarsky. Prespal som kdesi na lavičke
a ráno som sa vybral stopom k Balatonu.
Odtiaľ, ak si dobre pamätám, tak to bolo
v Balatonfürede, som sa preplavil na
druhú stranu jazera, odkiaľ som pokračoval stopom do Zanky. Pri Balatone bolo
ešte pomerne veľa rekreantov, ktorí tu
stanovali, kúpali sa, chytali ryby, alebo
veslovali na člnkoch. Hoci sa už stmievalo, rozhodol som sa, že do utečeneckého tábora pôjdem stopom. Nebol to
veľmi dobrý nápad, lebo do „Zanky“ to
bolo ešte aspoň dvadsať kilometrov a po
tme sa mi nepodarilo stopnúť už žiadne
auto. Bolo to naviac aj nebezpečné, lebo
popri úzkej ceste lietali turisti so západnej
Európy na svojich rýchlych tátošoch ako
na pretekoch.
Už takmer okolo polnoci som vyčerpaný prišiel k nejakému osvetlenému
areálu popri ceste, ktorý vyzeral síce ako
kemp, ale ja som dúfal, že je to utečenecký tábor Zanka. Prišiel som ku vchodu do
areálu, kde bol vrátnik. Bolo už dosť neskoro v noci a tak som sa ho lámanou nemčinou spýtal, či je to utečenecký tábor
Zanka. Starší muž chvíľu váhal a neustále
sa na mňa pozeral. Spýtal sa, odkiaľ som
a keď som povedal, že z Česko-Slovenska,
tak mi povedal, že utečenecký tábor Zanka je ešte asi desať kilometrov ďalej. Potom mi ukázal smer, kade mám ísť. Samozrejme, že som mu veril a hoci som bol
veľmi unavený, ustatý, ale aj hladný a nevyspaný, pobral som sa ďalej. Po viac ako
hodine cesty popri lese som pri pohľade
z kopca do diaľky pochopil, že ma vrátnik poriadne oklamal a nahnevaný som
sa vrátil tou istou cestou späť k utečenec-
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kému táboru. Keď som asi okolo pol tretej hodiny v noci prišiel naspäť, tak som
našťastie stretol pred areálom nejakých
Nemcov a spýtal som sa, či tento areál je
utečenecký tábor Zanka. Keď potvrdili,
že je to tak, tak som sa pobral smerom na
vrátnicu, kde stále sedel spomínaný muž,
čo si zo mňa poriadne vystrelil. Ako ma
zbadal, tak si uvedomil, že je zle, ale
v tom okamihu už som ho držal cez
okienko pod krkom a nebyť spomínaných
Nemcov, tak by som ho tam od hnevu asi
prizabil. Vďaka nim som mu nestihol nijako ublížiť. Keď som im vysvetlil, čo sa
stalo a ako ma ten chlap oklamal, tak ma
zobrali k sebe do stanu pred areálom a vysvetlili mi, že aj oni sú utečenci ako ja.
Mali so mnou pochopenie a dali mi najesť
aj napiť a uložili ma do jedného zo svojich
stanov, aby som sa aspoň trocha vyspal.
Mnoho ich spalo vonku pred areálom, ale
po preukázaní totožnosti ich púšťali aj
do areálu. Na druhy deň do obeda som
im porozprával svoje zážitky o tom, ako
som sa pokúsil o útek cez štátnu hranicu
pri Šoproni a ako ma chytili na hraniciach. Pamätám si aj to, ako tam za nami
prišiel nejaký francúzky novinár z „Le
Figaro“ a robil s nami rozhovor o našich
zážitkoch. Bolo milé, že títo východonemeckí občania sa ma snažili dostať aj
priamo do areálu utečeneckého tábora,
ale nebolo to možné, lebo všetci boli zaevidovaní a každý pri vstupe musel preukázať totožnosť. Žiaľ aj tam mi bolo povedané, že povolenie emigrovať je len pre
Nemcov. Mali veľkú snahu mi pomôcť,
ale do vnútra utečeneckého tábora som sa
žiaľ ani s ich pomocou nedostal. Keď už
bolo jasné, že všetci odchádzajú do NSR,
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tak mi dávali kľúče od svojich áut, ktoré
mali zaparkované na neďalekom parkovisku, ale aj stany, spacie vaky aj so všetkým čo tam mali, lebo vedeli, že si to zo

Kde in í kon čia , m y za čína m e
sebou nemôžu všetko pobrať. Tak sa
skončil môj neúspešný pokus o emigráciu
do Talianska. Ako občan ČSSR som na ňu
nemal právo.

Úvod:
Zdroj: http://www.17november1989.sk/sk/zahranicie/
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