
 
 
 
 

 

 

Pravda o vojně? Určitě spoustu lidí naštve. 

Lubomír Větříšek se ve své knize Dva roky v hajzlu, která vychází letos na jaře, vrací do 

doby osmdesátých let minulého století. Vzpomíná na to, co zažil při své vlastní povinné 

vojenské službě. Rozhodně ji nevnímá jako dobu romantickou, jak ji podle něj zobrazuje 

třeba film Copak je to za vojáka. „Když jsme to viděli, byli jsme strašně naštvaní. Film nemá 

s realitou nic společného, to je absolutní fabulace, pouhá lež. Lidem se to líbí, je to asi 

řemeslně dobře odvedená práce s kvalitními hereckými výkony, ale od začátku do konce 

je to vylhané, takhle to na vojně v těch letech prostě nechodilo,“ říká Větříšek. Ve vlastní 

knize se pokusil popsat situaci bez příkras.   

 

Jeho kniha proto nabízí popis bolestných situací, nebezpečí, šikany a ponižování, kterým nebylo 

snadné se vyhnout. Stává se tak mimo jiné i důležitým dokumentem doby. Hlavní protagonista 

Luba nastupuje na vojnu ve svých devatenácti letech jen nerad a z donucení. Věří ale, že když 

zatne zuby, nebude to zas až tak hrozné – něco oželí, na něco bude jen vzpomínat. Ihned je ale 

konfrontován s tvrdou realitou, při které jde často doslova o život.  

 

„Vím, že jsem vypustil z láhve džina. Přestože uběhlo již tolik let, tak mi to s velkou 

pravděpodobností bude mít za zlé i spousta těch kluků, dnes už pánů v letech, kteří tím prošli. 

I po těch letech je to pro mnohé z nich bolavé místo. Člověk se těžko smiřuje s tím, že tehdy 

selhal. Že se první rok nedokázal postavit zlu a druhý rok se ho sám dopouštěl,“ míní Větříšek.  

 

Knihu psal asi jen rok, velmi dlouhou dobu mu ale trvalo, než se k sepsání příběhů dostal. Říká, že 

všechny příhody v knize opravdu sám prožil. „Dřív asi nebyl čas nebo jsem k tomu musel dozrát. 

Ale i pak jsem text dával číst svým známým, hlavně kolegovi z práce, který zažil hodně tvrdou 

vojnu na Slovensku. I když je ke mně často nevybíravý a můžeme si říct skoro všechno, 

překvapilo mě, že tohle opravdu pochválil a byl nadšený. To mě posílilo,“ vysvětluje Lubomír 

Větříšek.  

 

Kniha vychází 9. března. Rád Vám v případě zájmu zašlu recenzní výtisky nebo pdf, případně se 

pokusím domluvit Vám s autorem rozhovor na zajímavé téma. Budu rád, když se mi ozvete.  
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