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Úvod 
 

Volám sa Branislav Mráz, som študent 3. ročníka Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. 

Narodil som sa v roku 1987, teda koncom 20. storočia v meste, v ktorom žijem so svojimi 

rodičmi a so sestrou a v ktorom aj študujem – v Bratislave. V históriou opradenom 

korunovačnom meste ,,Pressburg“. 

Keď budú moje deti, alebo azda vnúčatá čítať tieto riadky, povedia, že ich otec či dedo 

pochádza z dvadsiateho storočia. Storočia, ktoré bolo v Európe poznačené vrcholným 

obdobím rozkvetu spoločnosti a identifikácie buržoázie a robotníckej triedy a okrem iného 

posilňovaním ducha slovanstva. Na hodinách dejepisu sme sa učili, že Európania na začiatku 

20. storočia mali pocit nadradenosti a svoj životný štýl pokladali za najlepší na svete. Veď 

práve vo veľkých európskych mestách – v Londýne, Paríži, Berlíne či v Sant Peterburgu sa 

rozhodovalo o všetkom v Európe. Európske štáty vlastnili veľké kolónie, mali najsilnejšie 

armády a rozvíjal sa v nich najintenzívnejší obchod. Vznikali veľké mestské aglomerácie 

a priemyselné centrá. Bola to aj doba veľkých objavov a noviniek. Bola to však aj doba 

proletárskej revolúcie a dvoch najkrutejších svetových vojen, doba fašistického diktátu 

a následne diktátu komunistického. Súčasne však aj pádu tohto systému v stredoeurópskych  

krajinách a začiatku budovania novej demokratickej Európy – modernej Európy na prahu 3. 

tisícročia. Ja som sa však narodil na konci 20. storočia. O to viac ma zaujala táto práca, kde 

som sa od mojej starej mamy dozvedel oveľa viac o udalostiach, ktoré sú v knihách dejepisu 

zaznamenané len ako strohé historické fakty. Napriek tomu, že sa už rozvíjali priemyselné 

konglomeráty , v Európe prevládalo poľnohospodárstvo. Väčšina zo 400 miliónov Európanov 

žila na vidieku, kde sa akoby zastavil čas. 

 

    V dedinke na južnom Slovensku, za 1. ČSR, sa vo Vinodole /Síleš / 11. novembra 



 

 

 

Júl 1920- podpísaná 

mierová zmluva medzi 

Maďarskom 

a Československom 

 

 

                                                                                                  
                            ↑ Prastarý otec Ján Kulháň s manželkou                                                                                                        ↑ Preklad maďarského textu z roku1915 
                            Štefániou  a deťmi Máriou, Annou a Jozefom                                                                                              
                            v roku 1914                                                                                                                                                                     
 

 

 
↑ Originál rukopisu prastarého otca Jána 

Kulháňa, ktorý v roku 1915 pre svojho 

prvorodeného syna Jozefa písal husím brkom  na 

opačnú stranu rodinnej fotografie z roku1914 
 

1920 narodilo obuvníckemu majstrovi Jánovi Kulháňovi a Štefánie Kulháňovej rod. 

Vyzrálovej dievčatko Angela. Bola v poradí šieste dieťa za Máriou, Jozefom, Annou 

,Štefániou a Helenou. V období, keď uzrela svetlo sveta, jej otec Ján nemohol už s takým 

fortielom ako kedysi vykonávať  svoje remeslo. Nie preto, že by ho nemal rád. Naopak, bol 

naň veľmi hrdý. O to viac, že v tých časoch obuvnícky majster nebol opravárom topánok, ako 

ho pozná súčasná generácia, ale bol výrobca veľmi peknej obuvi šitej na mieru pre 

zámožných zákazníkov. Vo vandrovnom liste neraz s pýchou ukazoval, ako získaval 

skúsenosti vo vychýrených dielňach vo významných mestách Rakúsko-Uhorska , kým si 

založil dielňu s vlastnými tovarišmi. Žiaľ 1. svetová vojna radikálne zasiahla do jeho plánov 

a zmenila osud celej rodiny. Otec mojej starej mamy musel opustiť rodinu v roku 1914 a celé 

4 roky bojoval v Rusku na rieke San /dnes Poľsko/, ale aj v Čiernej Hore, pri rieke Piave, 

v zákopoch. Aj keď o prežitých hrôzach nerád rozprával, predsa len musel odpovedať na 

zvedavé otázky svojich detí, prečo nemôže dobre ovládať prestrelenú ľavú ruku. Stará mama 

mi porozprávala, že keď sa vrátil domov, nemal zmrzačenú len ruku, ale najmä dušu, a z hrôz 

vojny sa dlho spamätával. Bol to veľmi citlivý človek. Krásnym kaligrafickým písmom, 

originálnym brkom z husieho pera, zaznamenával svoje pocity , myšlienky, odkazy a rady 

svojim deťom Písal ich nielen  do kníh. , ktoré si kupoval a čítal, ale aj na zadné strany 

rodinných fotografií. Samozrejme spočiatku boli v maďarčine, veď chodil do škôl za 

Rakúsko-Uhorska 

 

 

 

 

V živote rodiny Kulháňových znamenal koniec vojny veľkú úľavu, napriek tomu, že  sa ich 

ekonomické pomery zhoršovali. Do rodiny pribudol v  roku 1922 syn Ján. Keďže prastarý 



 

 

 

12.03.1938- anšlus Rakúska 

03.08.1938- vznik hlinkovej 

gardy 

23.09.1938- všeobecná 

mobilizácia 

v Československu 

29.09.1938- Mníchovská 

konferencia 

30.09.1938- prijatie 

mníchovského diktátu 

československou vládou 

10.10.1938- Petržalka bola 

otec nemohol so zranenou rukou vykonávať remeslo, ako účastník vojny využil možnosť  

udelenia živnosti na prevádzkovanie hostinca. Dedinka Vinodole bola známa pestovaním 

viniča a neveľký vinohrad, ktorý obrábal mu umožňoval, aj s pomocou manželky, zabezpečiť 

živobytie početnej rodiny. Matka mojej starej mamy bola veľmi obetavá a pobožná žena 

a v tomto duchu vychovávala aj svoje deti. Podporovala národnostné cítenie svojho muža, 

ktorý bol nadšeným obdivovateľom  slovenskej inteligencie, Štúra, Štefánika, ale aj 

Masaryka. Bol rád, že jeho deti môžu hovoriť v škole po slovensky, tešil sa, že sú  bystré 

a učenlivé, aj keď im zdôrazňoval, že remeslo – to je profesia, ktorá má zlaté dno. 

Myšlienky demokratického Československa sa len pomaly predierali do dediniek  na južnom 

Slovensku a výrazne chod dedinského života nemenili. Hostinec spĺňajúci predstavy 

pokrokovo zmýšľajúceho prastarého otca nebol len klasickou dedinskou krčmou. V drevenej 

prístavbe bola kolkáreň, v priestrannej prednej miestnosti sa konali zábavy, divadlá  

a vystupovali potulní umelci. Návštevníci mali radi atmosféru tohto hostinca. Tento úspech sa 

znevidel majiteľom z konkurenčného hostinca a tak sa rozhodli svojským spôsobom 

navštevovaný stánok zlikvidovať. Na osudnú noc moja stará mama nikdy nezabudne, hoci 

mala len tri roky. Stále vidí šľahajúce plamene, ktoré pohltili ich majetok. Bola treskúca zima, 

pred vianocami 1923 a rodičia zachraňovali svoje deti z plameňov. S plačom stáli pri 

obhorených múroch. Neskôr sa z listu podpaľača, ktorý so získanými peniazmi odišiel do 

cudziny, dozvedeli, že to bolo na objednávku konkurencie. Tento skutok zasiahol kruto do 

života rodiny. Aj keď si dom znovu vybudovali a hostinec sprevádzkovali, nikdy to už nebolo 

ako predtým. Do rodiny pribudlo ďalšie dieťa. Syn Július sa narodil v roku 1924. 

Prastarý otec sa rozhodol využiť svoje odborné vedomosti, veď popri hostinskej činnosti 

stále opravoval obuv a v roku 1925 odchádza do Zlína, kde začal pracovať vo firme Baťa. 

Páčil sa mu moderný progresívny systém práce, možnosti vzdelávania a sociálne istoty, 

ktoré Baťa poskytoval, a tak sa rozhodol, že aj jeho najstaršie dcéry, vtedy 15-16 ročná 



                 ←Moja stará mama Angela Šuranská rod. Kulháňová, keď mala 18 rokov 
 

 
↑ Stará mama Angela / v dolnom rade 
druhá zľava / ako dobrovoľná 

zdravotná sestra v nemocnici v  

Topoľčanoch 

 

 

25.12.1938- streľba 

maďarských žandárov 

v Šuranoch 

 

05-10.03.1939-Maďarsko 

obsadzuje južné Slovensko 

 

10.03.1939- na Slovensku 

vyhlásený mimoriadny stav 

 
 

↑ Rodina Kulháňová v Bošanoch  v roku 1939 / 

stará mama Angela v hornom rade prvá zľava/   
 

Mária a Anna sa pôjdu vyučiť a pracovať do firmy Baťa v Zlíne. Po roku sa síce vrátil 

domov za svojou ženou a deťmi, ale plný skúsenosti a moderných myšlienok. Mária a Anna 

boli učenlivé a pracovité, oceňovali prístup zamestnávateľa k svojim pracovníkom, ktorý im 

umožňoval vzdelávanie, dobrý zárobok, ale aj bohatý spoločenský život. Postupne sa 

vypracovali do vedúcich funkcií a finančne podporovali rodinu na južnom Slovensku, ktorá 

sa rozrástla o ďalšie tri deti. V roku 1926 sa narodila Margita, v roku 1928 Jarolím a v roku 

1931 najmladšia Jarmila Tonka. Štefánia a Ján mali spolu jedenásť detí. Keď Baťa 

vybudoval závody na Slovensku, v Baťovanoch /dnešné Partizánske/ a v Bošanoch, skúsená 

Mária a Anna boli poverené zaúčať do práce tamojšie pracovníčky. V  Baťovej kolónii 

v Bošanoch dostali byt, a tak sa do Bošian presťahovali ďalšie sestry  - Štefánia  a Helena.. 

V roku 1938 po zabratí územia Južného Slovenska maďarská armáda obsadila aj rodnú 

obec mojej starej mamy. Silné slovenské cítenie prastarého otca neznieslo začínajúcu 

maďarskú nadvládu. Nevedel si predstaviť, že by jeho deti, tak ako kedysi on, museli opäť 

chodiť do maďarských škôl a rozhodol, že sa všetci presťahujú do slovenských Bošian. 

Staršie dievčatá sa vyučili a pracovali u Baťu, medzi nimi aj moja stará mama. Chlapci, 

ktorých nelákalo  otcovo remeslo sa vyučili za mäsiarov, inštalatéra a najmladší Jarolím za 

leteckého mechanika. Rodina sa  ekonomicky postavila na nohy. Nad touto prosperitou 

a rozvojom sa však začali sťahovať mraky fašizmu. 1. septembra 1939 vypukla 2. svetová 

vojna. 

 

 

 

 

 

 



                                 
 

 

 

 

1938- 

Baťa najdôležitejší   

európsky výrobca obuvi  

a najväčší podnik ľahkého 

priemyslu v ČSR. Firma 

mala dcérske spoločnosti 

v 33 štátoch sveta a vyvážala  

do viac ako 80 štátov. 

 

  
 ↑ Moderná funkcionalistická  

architektúra baťovej obytnej  

kolónie v Holandsku, ako ju  

nafotil starý otec počas                            

služobnej cesty 
 

 

  
 ↑ Mapa okyptenej Slovenskej 

republiky z roku 1939 / zabrané 

územia vyznačené červeno / 
 

 

 
↑ Starý otec ako šesťročný  so 

svojou mamou a mladšími 

súrodencami v Prakšiciach  

v roku 1914 
 

 

 

 

 

              

 

14.03.1939- vznik Slovenského 

štátu 

 

23.03.-0404.1939- Malá vojna 

 

↑ Rukopis Jána Kulháňa  z roku 1941,   napísaný v knihe „ Štefánik „ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomienky starej  mamy sa v tomto úseku vrátili do roku 1908. V tomto roku 21. februára sa 

na druhom brehu rieky Moravy v obci Prakšice pri Uherskom Brode narodil v rodine 

obuvníckeho majstra Františka Šuranského syn Jaroslav. Bol najstarší zo šiestich detí – Anny, 

Miroslava, Boženy, Jiřiny a Zdenka. V škole sa výborne učil, a tak jeho matka Mária, rodená 

Golovatá, pochádzajúca zo schudobneného šľachtického rodu, rozhodla, že svojho 

prvorodeného syna dá vyštudovať za kňaza. Študoval na gymnáziu v Uherskom Brode a učil 

sa u miestneho učiteľa hrať na husle, lebo aj hudobné vzdelanie patrilo k príprave kňazské 

povolanie. Navyše hudbu miloval aj jeho otec, ktorý hral na krídlovke v miestnej kapele. 

Mladý muž sa však vyhol semináru a odišiel pracovať do Zlína k Baťovi. Absolvoval Baťovu 

školu práce, na ktorej neskôr učil, a postupne sa vypracoval na vedúce postavenie v profesii 

chemik – koželuh. V roku 1935 ho firma poslala do sesterskej spoločnosti v Holandsku 

a v 1937 do Poľska, kde pôsobil v tamojších závodoch a zriaďoval a uvádzal do prevádzky 

vrchnú koželužňu. Ako osvedčeného pracovníka ho pripravovali na prácu v Indii. 

 



 
↑ Vodičský preukaz starého otca, 
 vydaný v roku  1932 

  

 
↑ Starý otec už ako riadny zamestnanec 
 firmy  Baťa „ v koželužni / štvrtý zľava 

/ 

 
 

     

← Spoločenský život v predvojnovom 

Zlíne bol veľmi rušný. Často sa konali 

plesy, maškarné bály i divadelné 

predstavenia / starý otec stojí prvý sprava 

/ 
 

↑ Starý otec počas mobilizácie    

v roku 1938 
 

 

 
 

 

01.09.1939- začala sa   2. sv. 

vojna 

 

23.06.1941- Slovensko sa 

pripojilo do vojny proti 

ZSSR 
 

 

 

09.09.1941- Židovský kódex 

 

05.02.1942-vytvorený1. čs. 

prápor v ZSSR v Buzuluku 
 

25.03.1942- začiatok 

deportácií Židov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prišiel však tragický rok  1939, ktorý tak ako miliónom na celom svete, zasiahol aj do jeho  

života. Musel v Zlíne narukovať. Na jar roku 1940 bol však vyžiadaný riaditeľstvom 

Baťových závodov a následne poslaný na Slovensko,  zriaďovať vrchnú koželužňu 

v Bošanoch. Nebolo to jednoduché obdobie. Bol Slovenský štát a prítomnosť českých 

expertov, aj keď ich práca bola potrebná, nevítal každý s nadšením. Rozvíjajúci sa fašizmus 

a nacionalizmus podporovaný HSĽS sťažoval život expertov zo Zlína. O to viac tým, ktorí 

boli  nepriateľmi fašizmu a v tomto duchu popri odbornej práci vo fabrike, vykonávali aj 

svoju odbojovú ilegálnu činnosť. 

 Ani krutá vojna však nezabránila láske. Jaroslav Šuranský sa v Bošanoch zoznámil s mojou 

starou mamou Angelou, ktorej osudy v tejto práci zaznamenávam, a  28. júna 1941 mali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                          

                
                   ↑ Svadobná fotografia mojich starých rodičov 

 

 
↑ Domovský list, ktorý dostala stará mama po 

vydaji 
 so  starým otcom, občanom protektorátu    

 

 
← Moji starý rodičia na prechádzke parkom 
v Trenčianskych Tepliciach počas svadobnej 

cesty v roku 1941 

v miestnom kostole svadbu. Svadobnú cestu strávili v atraktívnom prostredí kúpeľného mesta 

v Trenčianskych Tepliciach, kde bola v tomto čase sústredená na výcviku Hitlerova mládež. 

A tak aj tieto chvíle šťastia boli  čiastočne poznačené  pochodmi a pokrikmi sfanatizovaných 

mladých nemeckých fašistov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
↑ Smútočné oznámenie 

o prevezení telesných 

pozostatkov Zdenka 

Šuranského na rodnú 
 Moravu 

 

 

09.10.1944 – do 1. čs. 

armády vstúpilo 65 000 

mužov 

 

↑ 

 

 

 

 V modernej  vile z typických červených tehál , príznačných pre baťovskú architektúru, sa 

v Bošanoch v roku 1942 narodila dcéra Angela a v roku 1943 syn Jaroslav. To boli radostné 

chvíle v živote manželov Šuranských. Bola však vojna. Jaroslav, otec mojej mamy, teda môj 

starý otec, popri riadení práce v koželužni vyučoval aj  na Baťovej škole technológiu. Tu sa 

stretol s učiteľom Emilom Vojtylom, ktorý spolu s ďalšími priateľmi pracoval v ilegalite. 

Postupne sa ich rady rozrastali, pridávali sa ďalší ľudia, ktorí mali snahu bojovať proti 

nemeckej nadvláde a obnoviť československú republiku. Ich práca bola v prostredí, kde boli 

aj  prívrženci HSĽS stále namáhavejšia. Schádzali sa po nociach, tlačili protifašistické letáky 

a boli napojení na odboj pripravujúci SNP. Stará mama hovorila, že sa žilo v sústavnom 

strachu z prezradenia. O to viac, keď sa v časopise Gardista objavil článok o Čechoch, ktorí 

rozvracajú ,,pokojný“ život Slovákov. 

Môj starý otec dostal okrem iného za úlohu získať spojenie s bunkami v Čechách. Tam sa na 

jar v roku 1944 stretol so svojim bratom Zdenkom a vysvetlil mu, čo na Slovensku podnikajú, 

ako pracujú a požiadal ho, aby organizoval bunky v Zlíne a neskôr prešiel do hôr. Zdenkova 

ilegálna činnosť však bola prerušená. Tak ako ďalší mladí ľudia z Protektorátu Čiech 

a Moravy, musel  v roku 1943 odísť na nútené práce do Nemecka. V  leteckej továrni 

neďaleko Viedne ho čakal hlad a ťažká práca dňom i nocou. Keď ich ako živý ľudský náklad 

viezli z Rakúska do ,,Herman Gőring Werke“ v Dubnici nad Váhom koncom júla 1944, využil 

chvíľkovú nepozornosť unaveného volksturmistu a podarilo sa mu aj s priateľom na stanici 

v Trenčianskej Teplej   ujsť  z vlaku a po hrebeňoch hôr  sa dostať do Bielych Karpát do 

partizánskej jednotky. Bol členom Uhrovej partizánskej skupiny Stalinovej brigády. Zúčastnil 

sa viacerých bojových operácií. Bol mimoriadne odvážny, odhodlaný bojovať proti fašizmu. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑ Brat starej mamy Ján ešte ako 

vojak  Slovenskej armády 
 

 

    ↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Novinový článok opisujúci hrdinské činy a  smrť 

Zdenka Šuranského 
 

 

↑ Pomník  Zdenka Šuranského na mieste jeho 

popravy v Drietomej pri Trenčíne 

Neraz ich skupina prišla na pomoc podjavorínskym partizánom. Na myjavských kopaniciach 

sa ich cesta skončila, boli zradení. Fašisti ich zajali a uväznili v krajskej väznici v Trenčíne. 

Nasledovali mučivé výsluchy, denné bitky, urážky. Nechýbali ani falošné spisy o priznaní, 

vraj zrada na národe. Tak to formuloval súdny koncipient v súdnych spisoch. 

  25. októbra 1944 štyroch poviazaných partizánov priviezli na sedliackom voze do Drietomej 

pri Trenčíne. So zlomenou rukou a holenou kosťou, umučeného viezli 19 ročného brata môjho 

starého otca  na popravu.  Partizánov,  ako výstrahu pre ostatných,  viedli po dedine a  museli 

kráčať medzi zástupom ľudí, ktorých tam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

nahnal drietomský veliteľ POHG a trenčianski gardisti. Na hruške viseli 4 povrazy. O 17 

hodine bola poprava podľa ,,božích“ zákonov. Keď prišiel rad na Zdenka zvolal: ,,Nebojte sa 

bratia, držte sa! Naša vec zvíťazí.“ Nedopovedal, gardista kopol do  stoličky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O tomto všetkom sa však môj starý otec dozvedel až keď sa sám vrátil zo SNP. Moju starú 

mamu trápila aj ďalšia vec. Jej brat Ján, vojak slovenskej armády – rádiotelegrafista, ušiel aj 

s kompletnou radiotelegrafistickou technikou do ruskej armády a bojoval pod vedením 

armádneho generála Ludvíka Slobodu v 1. čs. armádnom zbore. Dlho o ňom nemali správy, 

až po vojne sa vrátil ťažko zranený domov. Prežil akoby zázrakom v zemiakovom poli pri 



 

05.09.1944- mobilizácia do 

1. čs. armády na Slovensku 

 

08.09.1944- začiatok 

karpatsko-duklianskej 

operácie 

 

19.10.1944- Generálna  

ofenzíva Nemcov 

 

21.09.1944- utvorenie 

POHG 

 

21.09.1944- prvá čs. obec 

oslobodená 

 

06.10.1944- prvý čs. zbor 

v ZSSR prekročil Dukliansky 

priesmyk 

 

06.10.1944- 1. čs. zbor 

v ZSSR prekročil 

 

26-27.10.1944- presun 

armády z Banskej 

Vrútkach, kde ležal v bezvedomí niekoľko dní  Situácia bola sťažená aj tým, že v dome mojej 

prastarej mamy v Bošanoch  sa skrývali dvaja mladí chlapci z Vinodolu, ktorí žili na 

Maďarmi 

zabratom území a nechceli narukovať do Hortyovskej fašistickej armády. 

 Môj starý otec sa na povstanie s celou skupinou pripravoval. Keď prišiel deň povstania, 

vedenie závodu prísne vystríhalo všetkých, aby na výzvu, zúčastniť sa povstania nereagovali, 

lebo prídu o prácu a potrestajú ich rodiny. Ale on bol rozhodnutý .Odišiel do kasární a potom 

ako veliteľ čaty odišiel do Baťovian, kde s celou čatou strážil uherecký  most. Pri 

guľometných hniezdach bol zranený do nohy, ale podcenil to. Neskôr po bojoch pri 

Topoľčanoch sa mu rana zhoršila  a bol prevezený do poľnej nemocnice v Banskej Bystrici, 

a potom do Tisovca, kde mu ranu ošetrovali. Po vyliečení sa vrátil na veliteľstvo v Banskej 

Bystrici a bol pridelený do muničného skladu. Nastali však kruté boje a 27.10.1944 Banská 

Bystrica padla. Ako spomínal, podarilo sa mu so spolubojovníkmi odniesť časť zariadenia 

zbrojnice do Harmanca. Nemecká agresivita sa však stupňovala a tak sa starý otec po bojoch s 

Nemcami dostal až na Donovaly, do skupiny, ktorej velil plukovník Čány,  ktorý riadil 

povstanie vo Vrútkach a v Martine. Ich úlohou bolo dostať sa na východ, lebo vedeli, že za 

dva týždne by tu už mala byť Červená armáda. Vtedy držala dukelský priesmyk slovenská 

rýchla divízia, ktorá mala prepustiť Červenú armádu, ale ako dokumentuje história dukelský 

priesmyk obsadili Nemci a obete na životoch boli veľmi veľké. 

Stará mama žila doma s deťmi vo veľkom strachu. Vojnový ošiaľ vrcholil a o svojom mužovi 

nemala žiadne správy a žiadne prostriedky na obživu. Našťastie jej pomáhali jej sestry, ktoré 

pracovali u Baťu. Medzitým sa skupina, v ktorej bol starý otec prebojovala z Donovál z 

Kozieho chrbtu na Prašivú. Bola mimoriadne mrazivá jeseň. 17. novembra 1944 išli celú noc 

po hrebeni v ťažkom teréne a v snehovej fujavici. Ráno sa len ťažko orientovali,  kde vlastne 

sú. Neskôr sa dozvedeli, že boli nad obcou Magurka. Nemci však boli všade, skupinu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑ Cestovné povolenie,  na ktorá 

stará mama cestovala za starým 

otcom do ružomberského 

zajatia v roku 1944, bolo 

vydané na jej sestru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obkľúčili a zajali. Útrapy, ktoré hladní a unavení ľudia prežívali boli  strastiplné. Zajatcov 

doviedli do obecnej školy v Magurke, kde bolo už zavretých 6 partizánov. Na druhý deň ich 

zasa viedli  pod namierenými zbraňami do obce Liptovská osada, kde už bolo v miestnej 

škole zaistených 20 partizánov. Hladných a vysilených, pripravených na smrť ich odviedli do 

Liptovskej Lužnej, kde ich zavreli do evanjelického kostola. Odtiaľ už početnú skupinu 110 

účastníkov povstania odviedli cez Biely potok do Ružomberka a zavreli do Budínskeho 

kasární. Ráno prišli príslušníci SS, zobrali im všetky cennosti /hodinky, prstene/, kopali, 

fackovali ich a nadávali im do červených komunistov, ktorých postrieľajú. 

Situácia na fronte sa však menila, a tak na druhý deň celú skupinu prevzali príslušníci 

Wermachtu, ktorí boli už údajne ,,slušnejší“ a správali sa k nim ako k zajatcom. Starý otec 

vedel po nemecky a tak, keď sa Nemci pýtali, kto vie šiť sedlá pre kone, prihlásil sa. Po 

piatich dňoch v kasárňach sa dostal do sedlárskej dielne. Veliteľom  bol  Nemec, ale pracovali 

tu aj traja Rakúšania. Starý otec zistil, že vzťahy medzi Rakúšanmi a Nemcami nie sú 

najlepšie, a tak nadviazal priateľstvo s Rakúšanom Pavlom Jűptnerom. Ten mu potom nosil 

jedlo, vodu i cigarety, ale aj správy o situácii na fronte. Dohodli sa dokonca, že spolu utečú, 

ale situácia nebola priaznivá. V Ružomberku nemal žiadny kontakt, aby sa mohol dostať do 

hôr a ani nevedel, či sú v blízkosti nejakí partizáni. Dozvedel sa však, že v Štefánikových 

kasárňach, kde boli ubytovaní spoločne so 120 zajatcami, ktorí pracovali v celulózke, boli 

niektorí na základe povolenia od slovenských úradov prepustení. Podarilo sa mu cez Jűptnera 

poslať list  svojej manželke do Bošian. 

Znie to ako filmový príbeh, keď zachytávam na magnetofónovú pásku spomienky mojej starej 

mamy, ktorá napriek tomu, že má už 84 rokov a prežitý život plný útrap, na tieto etapy svojho 

života nikdy nezabudne. Bola plná strachu a beznádeje a myslela si, že už svojho muža nikdy 

neuvidí, a že ho obesia ako jeho brata. List ju preto veľmi potešil. Starý otec jej písal, aby 

zašla za Rudolfom Jánošom, miestnym farárom, ktorý bol členom ich ilegálnej skupiny a ako 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ Záhlavný lístok 

z ružomberskej nemocnice, kde 

sa zranený starý otec ako 

zajatec 
 

 

 

 

 

 

 

04-09.01.1945- popravy vo 

vápenke v Nemeckej 

 

 

19.01.1945- Košice 

oslobodené 

 

 

04.04.1945- Bratislava 

oslobodená 

 

 

 

 

 

 

 

 

farár mal možnosť dostať sa aj na nemecké vojenské veliteľstvo. Podarilo sa mu zohnať 

pečiatky a potvrdenie, že Jaroslav Šuranský bol vojakom slovenskej armády a nie účastník 

SNP, a to všetko, keď Nemci pili a hodovali a farárovi samozrejme dôverovali. Stará mama na 

doklady svojej sestry Heleny,  vyzbrojená potvrdeniami, ktoré získal farár, pozbierala sily 

a v nákladnom vlaku plnom Nemcov sa dostala až do Ružomberka. Z listu sa tiež dozvedela, 

že jej muž je vážne chorý, má zachladenú krv, omrznuté nohy, furunkolózu, operovanú nohu 

takú opuchnutú, že ledva chodí a po celom tele škaredé vredy a veľké horúčky. Nemci ho 

odviezli do štátnej nemocnice v Ružomberku, kde sa už liečilo 6 zajatcov, ktorých strážil 

príslušník SS, ktorý bol Poliak. Tu mu nohu operoval Dr. Štekláč, ktorý bol tiež zajatec 

a  musel na príkaz Nemcov liečiť zajatcov. Stará mama sa s prepúšťacími dokladmi dostala na 

nemecké veliteľstvo. Mala 24 rokov, dve malé deti, ale odvahu všetko prekonať. Videla 

Ružomberok plný Nemcov a zajatcov, ale našla aj svojho muža, s ktorým sa jej za pomoci  

Pavla Jűptnera podarilo stretnúť. Nevedela ako dopadne jej odhodlaný skutok, či sa nepríde 

na podvod, ale bola šťastná, že jej muž, aj keď ťažko chorý a zranený na tele aj na duši, žije. 

Vtedy mu povedala aj o smrti jeho brata Zdenka, čo ho úplne zlomilo. Našťastie, po čase aj 

vďaka postupujúcej Červenej armáde, sa podarilo starému otcovi dostať domov. Koncom 

januára 1944 bol z nemocnice prepustený, ale doma sa musel každý deň hlásiť v kasárňach. 

Neskôr, keď sa trochu zotavil, hlásil sa do práce. Vedenie továrne, ktoré spolupracovalo 

s Nemcami povedalo, že tam zradcov a partizánov  nepotrebujú. Tak zostal doma bez práce, 

chorý a zronený, finančne podporovaný sestrami starej mamy. Vedenie fabriky 

popíjalo,   hodovalo s Nemcami a umožňovalo fabriku rabovať. Blížil sa však front a starý 

otec veril, že táto situácia už dlho nepotrvá. Keď sa trochu zotavil, našiel si prácu na 

veľkostatku v Prázdnovciach, kde bol správca pán Főrster, rodák z Moravy. Počas vojny neraz 

rodine pomáhal s potravinami. Starý otec domov denne dochádzal,  ale jednu noc ho Főrster 

požiadal, aby veľkostatok strážil. To bolo veľké šťastie, lebo deň pred príchodom Červenej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.1945- koniec 2. 

svetovej vojny v Európe 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.08.1945- dekrét č. 33 

- pozbavenie osôb nemeckej 

a maďarskej národnosti čs. 

občianstva 

následné osídľovanie 

pohraničia 

    
↑ Preukaz na jedlo v časoch 

lístkového systému po 2. 

svetovej vojne 
 

armády, v noci prišiel vrátnik z továrne k starej mame s príkazom, aby starý otec prišiel 

okamžite zadným vchodom do továrne a prevádzku ,ktorú riadil. Zároveň  jej povedal, že sú 

tam Nemci a aby nechodil, lebo skončí mŕtvy v nádržiach s kožou. Keď sa vo fabrike 

dozvedeli, že starý otec nie je doma, vybrali sa Nemci za ním na veľkostatok. Starý otec sa 

pred nimi schoval do žumpy a neskôr sa mu  podarilo ujsť do hôr – na Sádok, kde sa dlhší čas 

schovával. Vyhol sa tak smrti, ako nepohodlný svedok spolupráce vedenia fabriky 

s Nemcami. 

Prišiel deň oslobodenia. Červená armáda prišla aj do Bošian. Starý otec chcel prevziať svoju 

funkciu vo fabrike, ale povedali mu, že ho nepotrebujú. Bývalá ilegálna bunka sa začala opäť 

stretávať a pracovať v prospech novej  povojnovej Československej republiky. Lenže ľudia 

obracali kabáty, rozdeľovali si funkcie, ale pre môjho starého otca sa práca vo fabrike nenašla. 

Stará mama spomína:,, Bol koniec vojny a môj muž, práve preto, že bojoval proti fašizmu, že 

niesol v srdci ťažký smútok pre stratu svojho milovaného brata a nedokázal zmieriť žiaľ 

svojich rodičov zo smrti najmladšieho syna Zdenka. Bol bez prostriedkov a bez 

perspektív.“ Do funkcií sa dostávali aj takí, ktorí spolupracovali s Nemcami, prezliekali 

kabáty a tí, čo bojovali proti fašizmu, boli pre nich ako svedkovia nepohodlní. Hovorili:,, 

Šuranský je Čech a pre fabriku už nie je potrebný.“ Odišiel teda do Prahy , aby si na 

generálnom riaditeľstve  ako odborník hľadal prácu, ale tí, pre ktorých bol nepohodlný, opäť 

zasiahli. Bola mu ponúknutá iba  práca v pohraničí, v západných Čechách, kde  po odsunutí 

Nemcov bolo treba sprevádzkovať  továrne. 

 Starý otec sa tejto úlohy nezľakol a začal pracovať v Perninku vo farbiarni rukavíc ako 

majster a v roku 1946 bol prijatý do funkcie technického vedúceho v n. p. Tan Litomněrice, 

pobočný závod Plesná. Do Čiech sa presťahovala celá rodina, už aj s dcérou Zdenkou, ktorá 

sa narodila v novembri 1945 a dostala meno na pamiatku umučeného a popraveného brata.  

Pýtal som sa starej mamy, či sa jej ťažko odchádzalo tak ďaleko od blízkych, tak ďaleko 



 

 

 

29.11.1945- 

Zakarpatská Rus pripojená 

k ZSSR 

 

 

1948- v Československu sa 

dostali k moci komunisti, čo 

vyvolalo vlnu emigrácie 

 

28.04.1948- znárodnenie 

podnikov s viac ako 50 

zamestnancami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950- roky normalizácie 

 

13-14.04.1950- 

akcia ,,K“ zrušené mužské 

reholy 

29-31.08.1950-

a ,,R“ zrušené ženské reholy 

 

 

 

 

 

z rodného kraja. Priznala sa, že áno, ale museli ísť tam, kde bola pre starého otca práca. Aj jej 

rodičia a sestry odišli  naspäť na južné Slovensko, ktoré bolo opäť slovenské. V Nových 

Zámkov si prastarý otec kúpil živnosť na reštauráciu a začal s deťmi podnikať. 

Starý otec znechutený a sklamaný s vývojom v Československu sa v plnej miere venoval 

svojej profesii a tiež  práci v odboroch. Bol predsedom ROH v závodoch a okresným 

predsedom Sväzu textil-koža v Karlových Varoch. Znárodnenie v roku 1948 znamenalo opäť 

finančnú stratu. Znárodnila sa Baťova firma a úspory na viazaných kontách, ktoré Baťa 

svojim pracovníkom a ich deťom rozumne vytváral časťou zo mzdy, prepadli v prospech 

veľkej socializácie. Hostinec, ktorý v Nových Zámkoch prevádzkoval prastarý otec s deťmi, 

bol tiež zoštátnený, rovnako ako obchody živnostníkov bratov mojej starej mamy, Júliusa 

a Jána. Nastali roky prenasledovania nielen odbojárov ale aj kňazov a ďalších ľudí, ktorí si 

vývoj nepredstavovali v područí ,, stalinizmu“. Do fabriky starého otca chodili neustále 

kontroly a aj keď nič nenachádzali, ŠTB začala prenasledovať bývalých  odbojárov. 

Nevynechala ani bývalých vojakov , ktorí bojovali v Sovietskom zväze. Brat starej mamy Ján, 

ktorý bojoval po boku Ludvíka Slobodu, sa po prenasledovaní a vyhrážkach rozhodol  pre 

emigráciu. Spolu s bratom Júliusom a najmladším Jarolímom, už vyučeným leteckým 

mechanikom, sa skrývali v Plesnej, v obci na hranici s Nemeckom v dome môjho starého 

otca. Vo vhodnej chvíli, im stará mama s veľkým rizikom a v ohrození života, pomohla dostať 

sa cez zelenú hranicu do Nemecka, odkiaľ sa dostali ďalej do Austrálie a dvaja, Ján a Jarolím, 

neskôr do Ameriky. Bol to veľký smútok. Najmä rodičia starej mamy ťažko znášali tieto 

chvíle rozlúčky, ich matka horko plakala. Vedela, že svojich synov už nikdy neuvidí. Do 

pohraničia  prichádzali aj ďalší ľudia. Medzi nimi aj katolícky kňaz zo stredného Slovenska, 

ktorého za jeho zmýšľanie prenasledovali a chystali sa zavrieť. Volal sa Jozef Dragoš. 

Zoznámil sa v kostole so starou mamou a jej sestrou Štefániou, ktorá u nej bývala. Tak sa 

stalo, že ho ukryli v dome a aj jemu pomohli dostať sa za  hranice. Stará mama  spomínala, 



 

 

↑ 

Dôstojný pán J. Dragoš 
 

↑ 

Venovanie z knihy 
J. Dragoša Alžbetínčana   

„ Slávme hviezdy jasné“ 

 

 

 

 
↑ Dopis, ktorý poslal starý otec 

z litoměřického väzenia v roku 

1950 
 

 

 

 
↑ Pracovný preukaz  starého 

otca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1953- menová reforma 

 

 

 

 
↑ Rozhodcovský preukaz 

starého otca 
 

 

 

 

ako mu pred odchodom do podšívky kabáta zašívala dôležitý list od biskupa Vojtašáka, ktorý 

mal odniesť do Ríma.  Neskôr sa  dozvedela, že Jozef Dragoš absolvoval niekoľko misií 

a nakoniec pripravoval na seminári v Ríme a Via Casia mladých mužov na profesiu kňaza. 

Nikdy nezabudol, čo preňho moji starí rodičia urobili, ako riskovali život a keď 

mohol, posielal rodine balíky s obnosenými vecami, ktoré v ťažkých  rokoch, ktoré nastali, 

starým rodičom veľmi pomohli. 

Vráťme sa však do roku 1948. V septembri pribudol do rodiny syn Ľubomír Ján, z ktorého 

mala stará mama veľkú radosť. Závod v Plesnej však z rozhodnutia vtedajšieho generálneho 

riaditeľa začali likvidovať, polotovary boli odosielané do iných tovární na kože. Starý otec 

odovzdal fabriku a odsťahoval sa s rodinou do Litomněríc, kde pracoval v n. p. Tan 

Litomněrice dva mesiace. Nastalo však obdobie bezdôvodného zatýkania a väznenia. 

V decembri 1949 starého otca zatkli. Vypočúvanie sa nieslo v duchu nejasných otázok, 

týkajúcich sa výroby, styku s ľuďmi, a podobne. Nikdy sa však nedozvedel z čoho bol 

obvinený. Bolo obdobie prenasledovania a popráv, a tak mal veľký strach. Keď prišla stará 

mama do väzenia a pýtala sa vyšetrovateľa, čo jej manžel urobil, dokedy bude väznený, veď 

má deti a rodina je bez prostriedkov, arogantne jej odpovedal:,, Na to mal myslieť vtedy, keď 

robil úklady proti republike.“  Starý otec nevedel, či sa vráti domov živý. A tak povedal svojej 

žene, nech sa aj s deťmi odsťahuje naspäť do Nových Zámkov k svojim rodičom a sestrám, že  

spoločne nejako prežijú. 

 Stará mama ho poslúchla a v roku 1950 sa presťahovala do Nových Zámkov. Keď sem prišla, 

dozvedela sa, že aj jej najstaršieho brata Jozefa, ktorý ako jediný z bratov neemigroval, 

prenasledovali, a to aj a  kvôli bratom v emigrácii, a odsúdili ho na niekoľko ročné väzenie 

s nútenými prácami v jáchymovských baniach. Starého otca našťastie po 8 mesiacoch 

prepustili bez jediného slova vysvetlenia dôvodu jeho väznenia. Prišiel za svojou rodinou, 

opäť zlomený na tele i na duchu, bez peňazí a práce. Našťastie v Nových Zámkoch sa budoval 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

↑ Starý otec ako vedúci mužstva  Spartaka Nové Zámky v roku  1956 
 

 
 

 
 

 

↑ Starý otec v kancelárii n.p. Elektrosvit v Nových Zámkoch 
 

nový národný podnik Elektrosvit. Požiadal o prijatie a vyhoveli mu. Napriek jeho bohatým 

skúsenostiam z riadiacej práce, odborným vedomostiam a jazykovými znalosťami, nastúpil do 

skladu hutného materiálu ako robotník. Stará mama spomína na ťažké časy, malá mzda, 

nedostatok potravín a ošatenia, všetko bolo na prídel cez lístkový systém. Spomínala aj to, že 

niektorí priatelia a spolupracovníci starého otca odišli s Baťom do cudziny, kde v Kanade 

a Brazílii budovali nové Baťové podniky. Hľadali kontakt aj  na starého otca, aby sa k nim 

pridal a odišiel s rodinou pracovať vo svojej profesii. Žiaľ, v tom čase bol starý otec za 

mrežami žalára a neskôr už bola emigrácia takmer nemožná. Ťažko znášal pokoru, ale 

s podporou manželky, ktorá vedela aj s málom dobre hospodáriť, dokázal nájsť na slnečnom 

juhu nové sily. Vždy bol športovec, a tak sa začal venovať futbalu ako futbalový funkcionár, 

tréner a rozhodca. V „mančafte“, ako to nazýval, ho jeho chlapci, ktorých viedol s trénerom 

Borhyom, v Spartaku Elektrosvit, mali veľmi radi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

To všetko mu pomáhalo prekonávať nepriazeň osudu. Aj vedenie Elektrosvitu postupne 

ocenilo jeho odborné kvality, a tak sa neskôr stal strojovým referentom, investičným 

referentom a nakoniec vedúci oddelenia výstavby a rozvoja podniku. Často chodil vybavovať 

rôzne investície na ministerstvo do Prahy, kde mu pomáhalo aj to, ako to už býva, že tam 

poznal ľudí a hovoril po česky. So životom sa postupne zmieroval, bol rád, že sa jeho deti 



 

 

 

 

 

 

 

 

1968- odsudzovanie 

stalinistickej nadvlády 

a požadovanie 

demokratických zmien   

 

15.03.1968- Matica 

slovenská žiada odstúpenie 

prezidenta Novotného 

 

 

 
↑ Stará mama v uliciach New Yorku 

 
↑ pri sídle OSN  v roku 1967 

dobre učia, študujú a majú ambície mať vysokoškolské vzdelanie. Peňazí bolo málo, ale on 

dokázal spolu s manželkou vytvárať atmosféru, aby to bolo cítiť čo najmenej. Okrem toho sa 

staral aj o svoju svokru, ktorej medzičasom zomrel manžel a z malej 100 Kčs penzie by sama 

nevyžila. Najväčšiu radosť mal však z narodenia benjamína svojej rodiny, mojej mamy 

Dobroslavy, ktorá prišla na tento svet v roku 1958. Bola jeho miláčikom a miláčikom celej 

rodiny. Starší súrodenci mojej mamy už študovali na vysokých školách. 

Prišli roky šesťdesiate a s nimi isté uvoľnenie a možnosti cestovania. Brat starej mamy 

Jarolím, žijúci v New Yorku, pozval starú mamu na návštevu. Chcel sa jej odvďačiť za to, čo 

preňho urobila. Stará mama pobudla  šesť mesiacov v Amerike a  bola šťastná, že po toľkých 

rokoch sa môže objať so svojimi milovanými bratmi. 

 

 

 

 

 

 

 

Písal sa rok 1967. Pozvala svojich bratov na Slovensko, povedala im, že sa situácia zlepšila 

a môžu bez obáv prísť pozrieť rodinu. Po návrate domov doniesla veľa darčekov, aj nejaké 

peniaze od súrodencov,  ktoré jej dali za to, že sa venovala  ich deťom a učila ich aj po 

slovensky, a tešila sa z nového vývoja v Československu. Dcéra Angela skončila VŠE 

a pracovala v Bratislave, Jaroslav skončil FTVŠ a pracoval v Prahe, Zdenka absolvovala VŠP 

a žila v Nitre, syn Ľubomír skončil stavebnú priemyslovku a pracoval v Bratislave. Zdalo sa, 

že nie len politický vývoj, ale aj úspechy detí definitívne zahnali všetko zlé do nenávratna. 



 

 

 

21.08.1968- invázia vojsk 

Varšavskej zmluvy, 

zastavenie reforiem, 

mohutná vlna emigrácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starý otec dosiahol vek 60 rokov, odišiel do dôchodku, ale aj naďalej pracoval ako zásobovací 

referent v PD Tekovské Lužany a samozrejme sa venoval svojmu koníčku futbalu, ako 

rozhodca. V jedno pondelkové ráno po ,,odpískaní“ zápasu sa nevedel obuť, opuchli mu nohy 

a cítil sa zle. Stará mama ho zobrala do nemocnice, kde ho vyšetrili a čudovali sa, ako mohol 

prísť na vlastných nohách a deň pred tým rozhodovať futbalový zápas. Mal veľmi zlý krvný 

obraz a neskôr sa zistilo, že mu kostná dreň netvorí červené krvinky. Oznámili manželke 

a deťom smutnú správu, že je to smrteľná choroba. Lekári hovorili, že to môže byť následok 

zachladenia krvi zo SNP, ale aj z darcovstva krvi. Starý otec bol viacnásobný bezplatný darca 

tejto vzácnej tekutiny. V rodine nastal smútok, všetci hľadali spôsob ako mu pomôcť. Keď 

ležal v nemocnici v Nitre, prišiel na návštevu na Slovensko brat starej mamy Ján z New 

Yorku. Keď videl starého otca v  podmienkach starej nemocnice, len povedal: 

,,Jaro, za toto si bojoval, aby si v takýchto úbohých podmienkach bol ošetrovaný.“ Starého 

otca sa následne podarilo premiestniť na hematologickú kliniku v Bratislave. Brat Ján však 

zažil aj ďalší šok. Keďže bol osobný priateľ a spolubojovník generála Ludvíka Svobodu,  

v tom čase už prezidenta republiky, dohodol si s ním v Prahe stretnutie. Prišla osudná noc 21. 

augusta 1968. Ján sa už k prezidentovi nedostal, 

Praha bola plná tankov. Chcel sa urýchlene vrátiť na Slovensko, kde ho čakala manželka 

s deťmi. No cesta , plná útrap, z Prahy do Bratislavy mu trvala týždeň.  Rýchlo odišiel za 

zvukov hukotu tankov a streľby do Viedne. Návšteva milovanej rodnej vlasti, pre ktorú po 

boku Červenej armády bojoval, sa zmenila na veľký šok a sklamanie. Tí, s ktorými vedno 

bojoval za oslobodenie, nás teraz napadli. 

 Ťažko chorému starému otcovi nepriaznivá politická situácia len znásobovala  zhoršovanie 

zdravotného stavu.  V nemocnici nastal chaos, veľa lekárov opúšťalo krajinu a utekalo preč 

z okupovaného Československa, pacienti neboli ošetrovaní ako by mali. Stará mama bývala 

u syna Ľubomíra, ktorý pracoval v Bratislave a každý deň sa pešo cez celé mesto predierala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ Osvedčenie účasti 

v národnom boji za oslobodenie 
 

 

pomedzi obrnené transportéry do nemocnice, aby pomáhala ošetrovať svojho manžela. Bola 

veľmi nešťastná. Cestovanie bolo obmedzené, jej najstarší syn bol s Československým 

štátnym súborom piesní a tancov, v ktorom pracoval, na festivale vo Francúzsku. Stará mama 

mu písala, že jeho otec je ťažko chorý a ak ho chce ešte vidieť, tak musí čo najskôr prísť. Na 

hraniciach však boli tanky, ľudia utekali z republiky preč, len syn Jaroslav pozoroval správy 

v televízii vo Francúzsku a na hraniciach čakal, kedy bude môcť prísť za chorým otcom. 

Podarilo sa mu to, otca ešte uvidel. Ale naposledy. Starý otec zomrel 30. septembra 1968. Na 

jeho pohreb prišli aj jeho súrodenci z Moravy , Anna, Miroslav, Božena a Jiřina s rodinami. 

Sestra Božka sa prišla rozlúčiť nielen s bratom, ale vlastne s celou rodinou. Koncom roka aj s 

deťmi emigrovala z Kladna, kde žila, do Nemecka. Jej deti boli absolventi hotelovej 

akadémie, mali skúsenosti s prácou v cudzine a tak sa rozhodli, že pod sovietskymi 

okupantmi žiť nebudú. Neskôr si v  Berlíne otvorili prosperujúcu reštauráciu  „Praha“. 

V rodine nastal po pohrebe veľký žiaľ a smútok, z ktorého sa nikto nevedel dlho spamätať. 

Prišli aj problémy ekonomické, navždy odišiel nie len milovaný otec, ale aj živiteľ rodiny. 

Ostala desaťročná sirota, moja mama. Stará mama, po všetkých útrapách, ktoré prežila mala 

ťažko choré srdce, ale predsa sa rozhodla zamestnať v školskej jedálni ako pomocná 

kuchárka, ale zdravotný stav jej to nedovolil. Jej srdiečko bolo vždy slabé a choré. Peniaze 

nestačili,  veď na vysokú školu začal chodiť aj syn Ľubomír a traja starší súrodenci mojej 

mamy mali malé platy začiatočníkov, budovali si vlastné príbytky a rodiny. Stará mama 

pomáhala opatrovať deti, ktoré nezvládali po zdravotnej stránke kolektívnu výchovu 

v škôlkach a jasliach, čím si trochu privyrobila. 

V roku 1973 sa celá rodina presťahovala do Bratislavy. Boli roky normalizácie, cestovalo sa 

na dolárové prísľuby a výjazdné doložky, ľudia sa báli vyjadrovať svoj názor a kto nebol 

aktívnym členom strany, veľkú kariéru nedosiahol. Toto obdobie sa ťažko prežívalo a málokto 

veril, že sa to môže zmeniť. Stará mama využila devízový prísľub a išla navštíviť do Ríma 



 

 

 

17.11.1989- brutálne 

potlačená demonštrácia 

pražských študentov, 

následne mohutné 

demonštrácie, žiadajúce 

demokratické slobody 

27.11.1989- generálny 

štrajk, vláda odstupuje, 

nežná revolúcia víťazí 

08.-09.06.1990- prvé 

slobodné voľby 

01.01.1993- ČSFR sa 

pokojne delí a vzniká 

Slovenská republika 

                                                                                                   

 
↑ Posledná spoločná fotografia celej rodiny so starým otcom 

kňaza Jozefa Dragoša Alžbetínčana. Bolo to nádherné stretnutie, plné spomienok, ale aj 

posledné. Po jej odchode tento vynikajúci človek a pedagóg, ale aj básnik a spisovateľ 

zomrel.   Súčasne využila §255, ktorý účastníkom odboja umožňoval zvýšený dôchodok  a 

každá korunka bola dobrá, veď sirotské mojej mamy bolo 250 Kčs. Čiastočne pomáhala aj 

sestra starého otca Božka, žijúca v západnom Berlíne. Posielala svojej malej neteri balíky 

s ošatením a hovorila:,, Ja len vraciam to, ako sa o mňa staral môj brat Jaroslav, keď pracoval 

u Baťu v Poľsku a v Holandsku .“ Moja mama sa dobre učila  a po  škole chodila na rôzne 

brigády a tak  mohla zvládnuť aj vysokú školu. V roku 1984 promovala na STU – fakulte 

architektúry.  Hoci sa jej v škole aj práci darilo, bola veľmi ambiciózna, vždy cítila, že je 

sirota, že nemôže požiadať otca o pomoc, ako to robili jej rovesníci a mať to tak v živote 

trochu ľahšie. V roku 1985 sa vydala a narodili sa jej  dve deti, ja a moja sestra Simonka.. 

Stará mama, dobrá obetavá žena, veľmi pomohla svojim deťom a pomáhala im aj pri výchove 

vnúčat, ktorých má dovedna osem. Vnúčatá s láskou a radosťou opatrovala nielen cez 

prázdniny, ale keď bolo treba aj celý rok. Všetci si ju vážime a milujeme a snažíme sa splácať, 

čo pre nás urobila. 

Keďže starú mamu vždy zaujímalo celospoločenské dianie, s úľavou a radosťou uvítala nežnú 

revolúciu. Aj keď sa jej ekonomická situácia nezlepšila, dôchodky sú malé, ceny rastú, ale  jej 

deti a vnuci dostali nové  možnosti. Bola šťastná, že sa pominuli roky strašných totalít a verí, 

že sa už  nikdy nevrátia. Teší ju nie len to, že mohla cestovať bez devízových prísľubov 

a výjazdnej doložky, vydávanej policajtmi, spoznávať nové krajiny, rekreovať sa pri mori, ale 

aj to, že sa opäť stretla so svojimi troma bratmi. Na 80 narodeniny jej staršej sestry Heleny 

prišiel okrem Janka a Jarolíma z USA aj brat Július z Austrálie. Zvítali sa po vyše 50 rokoch 

odlúčenia a veru bolo na čo spomínať. 

 

 



 
↑ Stará mama so svojimi deťmi a vnúčatami na oslave svojich 80 -

tých  narodenín 
 

     ↑ Stará mama v kruhu svojich detí dnes 
 

↑ Vždy elegantná stará mama v klobúku na mojej 

birmovke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver 
 

Prehrávam si spomienky mojej starej mamy na magnetofóne a zdá sa mi, že sa mi nepodarilo 

zachytiť všetko do slov napísaných na médiu, život plný bolesti, utrpenia, 

rokov chudoby, ale aj radosti z vydarených  piatich detí, ôsmich vnúčat a štyroch pravnúčat. 

Moja stará mama je veľmi vzácny človek  Stále z nej vyžaruje tá nezlomná sila, viera v dobro 

a lásku, s ktorou prekonala prekážky a dokázala pomáhať ostatným. Nikdy som ju nevidel 

zanedbanú, neupravenú, zúfalú, ufrflanú či zlomenú. Videl som ju len stále sa usmievajúcu 

a tešiacu sa zo života. Som na ňu veľmi hrdý a želám si, aby ešte dlho bola medzi nami. Ale aj 

to, aby také hrozné chvíle vojny, biedy a diktátorského útlaku a neslobody už nikdy nepostihli 

ľudí žijúcich v našej krásnej Európe a na celom svete.                
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