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BRUNTÁL 

V neděli 1. července 1665, když jsem na Českém Mlýně pomáhal při sušení sena, 
přišel za mnou staršina roty Valachovič a říká: „Člověče, co tady ještě děláš! 
Vždyť ty se máš už nejmíň hodinu připravovat v Ostrově k odjezdu na školení do 
Bruntálu!“  Ačkoliv o tomto školení věděl velitel roty už řadu dní, nějak prý na to 
pozapomněl. Proto teď pro mě poslal řidiče s motocyklem, který mě dovezl na 
rotu, kde jsem se rychle sbalil a pak mě znovu motocyklem odvezl do Ostrova, 

kam jsem přijel na poslední chvíli, protože se zde již ostatní řadili k odjezdu do 

Bruntálu, kam jsme z Ostrova odjeli vlakem přes Karlovy Vary, Prahu a Olomouc.  

V Bruntále jsme se v pondělí 2. července 1965 ubytovali v kasárnách školy pro 
důstojníky v záloze. Na školení tam byli všichni budoucí provianťáci pohraničních 
rot z celé tehdejší Československé republiky, včetně příslušníků Dunajské 
pohraniční stráže, kteří svými fešáckými námořnickými uniformami budili všude 
značnou pozornost.  

Na světnici, kde nás bylo celkem třicet, jsem se spřátelil hlavně s kluky z 

ostrovské brigády, grafikem Vaškem Nebeským, který byl z Prahy a Jardou 

Pohlem z Brna. 

S Nebeským jsme spali dole na postelích vedle sebe a Pohl spal na horní posteli 
nade mnou.                                                                                                        

Často se ale stávalo, že když jsme přišli z vycházky hodně „unavení“, spali jsme 
na dolních postelích vedle sebe všichni tři.  

Protože se jednalo o vojenskou důstojnickou školu, potrpěli si tu na nástupy, 
denní hlášení, rozcvičky apod. Velitelem naší čety byl pomenší podporučík 
z povolání, Valášek. Protože jsme ho ale dle jeho mínění dostatečně 
nerespektovali, chtěl nás jednoho dne potrestat běháním. Trochu se přitom ale 
přepočítal, protože jsme byli z pohraničních rot na neustálé běhaní zvyklí a tak, 
stále všichni seřazeni v předpisovém tvaru, jsme mu při běhu bruntálskými 
ulicemi utekli a do kasáren přiběhli chvíli před ním.  

Velmi jsme ale přivítali, když nás v průběhu školení několikrát odvezli do krytého 
bazénu v Olomouci, kde jsme si mohli v civilním prostředí dosyta zaplavat.  

Na školení jsme neměli žádné služební a strážní povinnosti a mohli jsme proto 
chodit na vycházky poměrně často. Vždy jsme si s kluky naplánovali, že nejdříve 
zajdeme na pivo a potom se půjdeme poohlédnout po holkách. Skončili jsme ale 
vždy jen u toho piva. Nejčastěji jsme chodili na hanušovické pivo do hotelu 
Praděd na bruntálském náměstí. Protože jsme ale pivo často doplňovali rumem, 
druhý den jsem někdy v učebně sotva udržel tužku nad prázdným papírem. 
Sledovat výklad a dělat si poznámky už ale bylo nad moje síly.  

Abychom na vycházkách vypadali upraveně, rovnali jsme si zmačkané kalhoty tím 
způsobem, že jsme je pečlivě složené dali pod deku a prostěradlo na postel a v 

 noci při spaní jsme je pak svým ležením „žehlili“.  
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V  kuchyni vařily a jídlo v jídelně roznášely civilní kuchařky, které s  roznáškou 
jídla začínaly každý den z jiného konce jídelny.  

A i když nám bylo nařízeno chodit do jídelny jen společně a v pořadovém tvaru, 
my tři jsme to dělali tak, že v době nástupu ke společnému odchodu jsme do 
budovy jídelny odešli napřed sami a tam na záchodě čekali, až ostatní seřazení 
vojáci vstoupí do budovy. Potom jsme vběhli do jídelny jako první a obsadili ta 
nejvýhodnější místa.  

Na pokoji jsme měli také jednoho šplhavce, který na nás chodil donášet. Chtěli 
jsme ho proto potrestat a rozhodli jsme se dát mu v noci deku. Kolem půlnoci mě 
kluci probudili, abychom šli vykonat trest. Už spal, a když jsme na něho hodili 
deku, aby neviděl a nemohl označit toho, kdo do něho buší, vykřikl ale leknutím 
tak strašně, že jsme všichni utekli a nechali ho tu noc být. 

Připravili jsme mu ale další pomstu a tak když se vrátil jedné noci z vycházky, 
nemohl rozsvítit, protože jsme vyšroubovali všechny žárovky. Jak šel potom ve 
tmě dál, zapletl se do provazů, které jsme u dveří natáhli mezi nohama postelí. 
Zavrávoral a ve snaze se něčeho zachytit, strhl na sebe s velkým rachotem 
nastraženou pyramidu třiceti kovových stoliček.                                                         
Tím ale jeho trápení neskončilo, protože nemohl najít ani svoji postel, kterou jsme 
vysadili jako třetí na řadu dvoupatrových postelí. Chvíli se ji pokoušel najít, ale 
protože mu všichni nadávali, že je budí, raději ze světnice odešel. Co potom dělal 
a kde té noci spal, nám nikdy neřekl. 

Na školení jsme většinu času trávili na učebnách, kde jsme se seznamovali se 
systémem proviantního zabezpečení a souvisejícím účetnictvím, vedením 
zásobníku potravin, stravovacími normami a normativy, způsoby skladování a 
konzervování potravin, učili jsme se sestavovat jídelníčky a mnoho dalších věcí. 
Školili nás také jak správně topit, protože ve většině kuchyní pohraničních rot se 
jídlo připravovalo na kuchyňských sporácích na tuhá paliva. Učili jsme se zacházet 
s termosy, várnicemi a další proviantní výstroji k přípravě a uchování stravy. 
Museli jsme také vědět, jak chránit potraviny před radiačním ozářením. 

Z toho si pamatuji, že ozářený pytel s moukou se má ponořit do vody, aby ztvrdlá 
mouka u okrajů pytle vytvořila jakýsi obal či rouru, odkud se mohla vzít ze středu 
pytle mouka nejméně ozářená. 

V průběhu školení mě ale potkala i jedna smutná událost. Protože to z Bruntálu 
nebylo daleko, odjel jsem ze školení jednu neděli domů. Přijel jsem ale zrovna na 
pohřeb dědečkovi, který v sobotu 17. července 1965, ve věku 94 let zemřel. Ještě 
když jsem odjížděl na vojnu, dával mi jako dlouholetý vysloužilý c.k. voják         
6. dragounského pluku různé rady. Nenapadlo nás tehdy, že už se spolu nikdy 
neuvidíme. 

Na školení jsme každý den v 16.00 hod museli nastupovat k dennímu rozkazu. 
Bavili jsme se tam komickou (medvědí) chůzí jednoho rotného, vykonávajícího 
funkci útvarového písaře, který při chůzi v pozoru před nastoupenou jednotkou, 
dával dopředu spolu s pravou nohou i pravou ruku a spolu s levou nohou ruku 

levou. Tato jeho chůze, na hony vzdálená pořadovému kroku, spolu s jeho 
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krátkými nohavicemi a nepříliš inteligentním výrazem obličeje v nás vyvolávala 
takové salvy smíchu, že mu nakonec chodit k dennímu rozkazu úplně zakázali.  
 

Koncem července jsme dělali zkoušky. Podařilo se mi je složit s výtečným 
hodnocením a byl mi spolu s třemi dalšími udělen před nastoupenou jednotkou 
odznak a titul třídního specialisty III. stupně.  

Po vykonaných zkouškách školení skončilo a ve středu 25.7.1965 nás odveleli 
zpět na roty.  

Domluvili jsme se ale, že si zajedeme ještě domů a sejdeme se až v pondělí ráno 
na nádraží v Ostrově, abychom se na brigádu vrátili společně. Tak se také stalo. 
Proviantní náčelník brigády, kapitán Plchot sice asi tušil, že nás pustili ze školení 
už dříve, ale něco jsme mu namluvili a protože byl zřejmě v podstatě spokojený, 
že jsme se všichni společně a v pořádku vrátili, nedělal z toho žádné závěry. 

 
 


