
Rakovnický deník, 30. 11. 2013 

Vondráček: Byli jsme nemocní, zavšivení a 

brodili jsme se bahnem a sněhem 

Rakovník – Mezi učně a studenty Střední průmyslové školy v Rakovníku zavítal 
hrdina od Dukly a čestný občan města Rakovníka Mikuláš Vondráček. 

Škola je totiž zapojena do celorepublikového vzdělávacího projektu Příběhy bezpráví 
týkající se československých dějin a Mikuláš Vondráček je ideálním kandidátem pro 
přiblížení hrůzných válečných let. 

Mikuláš Vondráček je dlouholetým členem Českého svazu bojovníků za svobodu. Je 
rovněž členem Československé obce legionářské. V roce 1944 nastoupil do 
Svobodovy armády a bojoval při osvobození Československa. Účastnil se bitvy 
o Dukelský průsmyk a postupoval dále až do konečného osvobození Prahy. 

I takto, do několika vět, se dá shrnout nepředstavitelné utrpení, které vojáci prožívali 
po řadu měsíců každý den. „Byli jsme zavšivení, nemocní, brodili se každý den 
bahnem či sněhem. Čelili zimě, dešti a především všudypřítomné smrti," 
konkretizoval Mikuláš Vondráček a v té chvíli bylo ve třídě absolutní ticho. 

Za pořadatele popsala vyučující Monika Nguyenová: „Přednášky z tohoto cyklu 
pořádáme pro naše žáky s velkým úspěchem každý rok. Na besedu s Mikulášem 
Vondráčkem dnes přišli první ročníky i učňovští žáci a také několik studentů druhého 
ročníku, kteří budou zajišťovat technickou stránku přednášky. Budeme si dnes totiž 
ještě promítat dokumentární film Karla Strachoty, který vypráví o aktivitách Českých 
dětí – hnutí převážně mladých lidí, které patřilo k nejvýraznějším protikomunistickým 
iniciativám pozdních osmdesátých let." 

V červnu letošního roku oslavil Mikuláš Vondráček úctyhodné devadesáté 
narozeniny. Popsal průmyslovákům, že se narodil v obci Sofievka na západní 
Ukrajině ve volyňské oblasti. Ve svém projevu k posluchačům znovu zdůraznil 
zásluhy a odvahu účastníků boje za osvobození vlasti a do fóra posluchačů ještě 
vzkázal: „Děti, učte se, ať něčím jste, ať něco umíte. To je kromě zdraví v životě to 
nejdůležitější." 

Dojemný okamžik přišel ve chvíli, kdy další vyučující Jana Trousilová předala 
Mikuláši Vondráčkovi dárek, na který se průmyslováci složili. „Jsme moc rádi, že jste 
byl ochoten přijít a něco nám povyprávět. Naši žáci mezi sebou vybrali peníze na 
dárek a já doufám, že vám bude líbit a hodit," řekla Jana Trousilová. Dárek kromě 
jiných věcí obsahoval i osobní poděkování za návštěvu a podpisy studentů. „To jsem 
tedy nečekal. Jsem mile překvapen," konstatoval při přebírání dárku viditelně 
příjemně zaskočený Vondráček. 

Jana Elznicová 

 



 


