
No jak jsem se stal politrukem 
 
Motto: Tak nám zabili Ferdinada paní Müllerová praví Švejk, tady to píší v Čubičce. 
 
Tak nám přeložili velitele na Znojemskou. Důvod? Důvod je popsán ve vyprávění 
Velitelka. Máme sice patu, ale nemáme hlavu. Velením rotě je pověřen ZVP kpt. 
Bartoš. Výkonem funkce ZVP je pověřen velitel druhé čety por. Holek. Tak na tom 
by nebylo nic mimořádného, kdyby… kdyby mi nenapsal jeden kontráš, 
mimochodem syn PéeSáka... no jó, politruk a čte bibli. Já ji sice nečetl, ale měli jsme 
v základce povinné náboženství a já rád poslouchal vyprávění. A tak se s Vámi 
podělím, jak k tomu, že jsem se politrukem stal, došlo. 
 
Bylo to nějak koncem zimy 1964 - 1965, ZVP si přesedl do kanclu velitele roty a tu 
jeho kancelář jsem musel obsadit já, ač jsem se silně zdráhal, to už byla přeci jakási 
větší zodpovědnost a menší bezstarostnost. Velitel čety, to bylo havájo. Sice víc 
služeb, ale odpovědnost jen za 25 kluků. Ale i to zastupování by se dalo zvládnout, 
kdyby…. 
 
Tak si mě povolal kpt. Bartoš a povídá, Zdééňku, tak mi říkal, bude veřejná stranická 
schůze a zúčastní se jí ZVP brigády s politickým oddělením. Je třeba zpracovat 
referát na jakési téma, no jaké, to už nevím. Jemu se to asi nechtělo dělat, nebo v tom 
byl záměr, to nevím. Tak sedím v tom kanclu a v hlavě mám úplné temno. Kdyby mi 
dali zpracovat referát na téma sex, to by se mi to psalo. 
 
Ten kancl jsem zdědil i s tužkami, psacím strojem, ale hlavně celá jedna zeď regály a 
samé knihy. Myslíte romány, beletrie? Nikoliv, samá politická literatura. A tak sedím, 
hlavu v dlaních a čumím na ty knihy, čumím a... najednou záblesk v hlavě! Čtu znovu 
téma toho referátu, ty vole, támhle v té knížce by o tom něco mohlo být a v támhle té 
taky. Už je hromadím na stole. 
 
Co já si budu lámat hlavu, když to už vymysleli jiní. A tak hledám stejná nebo 
příbuzná témata, zakládám, hledám. Tak a teď to nějak sepsat. Psací stroj měl táta 
doma a tak mi to psaní šlo. Řadím výtažky za sebou, aby byla posloupnost a nebylo 
zjistitelné, z které je to knihy, přehazuji řádky, volím jiná slova, měním slovosled i 
větosled. No makal jsem na tom asi tři dny. Kapitán se tak nějak šibalsky vyptává, tak 
jak to jde Zdééňku. Ani se neptejte. 
 
Blíží se den D. Čtu referát pořád dokola a zdá se mi to dobrý. Tak to zkusíme, 
nemůžou víc, než mě poslat zpět, dělat velitele čety. Už je den D a kvapem se blíží 
hodina H. Tréma narůstá... V učilišti jsem se nikdy neučil, vše z chodu, zapalovalo mi 
až v okamžiku hrůzy. 
 
A už jsou tu, Volhou a třemi Gázy přijeli, v čele ZVP brigády mjr. Zvěřina. Vítačka, 
představování, VZS čumí jak jelita. A už je řada na mě. Ze začátku se mi chvěje hlas 
jak při pohřbu Vency Šebka. Ale už jedu. Intonuji, zdůrazňuji, poklesám a zesiluji 



hlas. Celé to trvalo 45 min. To jsem nečekal, že to mám tak dlouhé. Závěr. To 
neuvěříte, celá politická skupina tleská, dokonce i diskuze byla. Záklaďáci mě 
podpořili. ZVP brigády mi potřásá rukou, že se mi to povedlo. Nikdo nic nepoznal. 
Oni ty knihy sami politruci z oddělení nečetli. 
 
Aniž jsem to mohl prokouknout, byla to na mě ušitá bouda. Do třech týdnů je kpt. 
Bartoš kádrovým rozkazem ustanoven do funkce velitele roty, no a já, já jsem, aniž 
jsem o to stál, slíznul funkci ZVP. Ale jednu výhodu to mělo, měl jsem méně služeb 
DDR. 
 
Na jednom velitelském shromáždění si mě ZVP brigády pozval do kanclu. Soudruhu 
poručíku my bychom Vás chtěli poslat studovat do Moskvy, ale je tu jeden problém. 
Musel byste se rozejít s tou dívkou, co s ní chodíte, víte je závadová, strýc ji 
emigroval do Německa. No jednak se mi rozcházet nechtělo, jednak se mi nechtělo 
být pět roků na Vysoké politické v Moskvě. Možná jsem si pošlapal kariéru. Ale osud 
mě vedl jinudy a taky ne špatně. Po přechodu k ČSLA jsem o politiku nikdy ani 
nebrnknul. Kdo ví, jaký by byl můj osud, kdyby nebyla zrušena OSH s NDR. 
 
O kousku mého života Holek Zdeněk 


