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Kniha nejen pro úvalské patrioty, ale pro všechny, komu 
nejsou cizí lidské příběhy, nedávná historie, či lehkost po-
etického vyprávění o dětství a dospívání. Autor sám knihu 
uvádí těmito slovy:

Toto je opis všech deníků, napsaných v tomto tisí-
ciletí poblíže hlavního města České republiky 
Prahy, a to ve městě Úvaly, které je od metropo-
le vzdáleno necelých 25 km do centra. Deníky 
zaznamenávají životní osudy člověka a jsou 
prosty vymyšlených zážitků či příběhů. Jedná 
se o skutečně prožité a pravdivě popsané ob-
dobí od doby dětství až po střední věk pisate-
le deníku. 
Ponořte se tedy s námi do vzpomínek, které 
začínají letopočtem 1955. Zde již nava-
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zujeme na doslovné vyprávění. Tento překrásný a s ničím nesrovnatelný a hlavně jedinečný svět 
spatřily moje oči jednoho sobotního dne v 6.30 hod ráno, 28. května 1955. Bylo to tehdy v Praze 
12, v Londýnské ulici č. p. 506, dnes se tam už nerodí. Maminka mě nechala v době, kdy se to moc 
nenosilo, pokřtít. Křest se pochopitelně odbyl tajně, a to dne 6. 6. v pondělí, křtil mě pan farář Petr 
Nálevka z Arciděkanství u Svaté Ludmily a mým kmotrem byl babiččin druh Josef. Děda totiž 
bohužel rok předtím 12. července zemřel a babičce bylo samotné smutno. Doma už na mě čekal o tři 
roky starší bratr Karel. Mé první vzpomínky a vjemy, které se mi nesmazatelně vryly do paměti, 
jsou tak až z údobí mých čtyř let. Pár předškolních zážitků si vybavuji docela živě...

Několik snímků ze slavnostního křtu knihy v Úvalech a ukázky z knihy.
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