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Životní příběh těsně spjatý s dějinami naší republiky (téměř) od jejího 
vzniku až do dnešní doby. 
 
Chlapec, který prožíval šílenství různých vlastenectví před druhou 
světovou válkou, během ní i po ní, muž, jehož životní cesta vedla 
z panoptika jednoho totalitního režimu do druhého. 
 
Otto Peschka neztratil víru a naději a nalezl tvůrčí sílu a lásku. 
 
Z tohoto díla k nám promlouvají nejen osobní dějiny – jsou v něm 
obsaženy i dějiny celého našeho státu a jeho propojení s německými 
lidmi, kteří zde po staletí žili, pracovali a tvořili, aby se nakonec stali 
oběťmi počešťování, provázejícího vznik našeho státu, a odněmčování, 
které bylo rozpoutáno po druhé světové válce. 
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Otto Peschka, narozen v Děčíně, prožíval tyto dějinné útrapy velmi bezprostředně, jsa ze tří čtvrtin 
Čechem a z jedné čtvrtiny Němcem. 
 
Nevypráví však životní příběh z hlediska češství nebo němectví, nýbrž z hlediska lidství.  
 
Z obsahu: 
 
Rovnou k věci   
Historie česko- sudetoněmeckých vztahů / Z historie sudetských Němců / Založení ČSR 1918 / 
Počešťování Sudet / „Mnichov“ 1938 / Návrat Čechů do vnitrozemí 1938 / Život Čechů v 
Sudetech během okupace a války / Postupimská konference / Zabíjení a vyhnání Němců 1945-
1946 / Co stojí v cestě k upřímnému usmíření? / Dějiny, nebo mýty? 
 
Z českých mýtů  
Pražské povstání / Bombardování Prahy / Heydrichiáda / Jeden sporný mýtus / Nešťastná oběť 
Jan Palach 
 
Dobové dokumenty 
Agathe Füssinger/Tietze: Měli jsme velké štěstí / Günter Werner: Nepomohlo, že moji rodiče byli 
antifašisté / Hildegard Jenatschke: Totálně na dně a bez vlasti 
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Otto Peschka: Zaváté pomněnky   
Část první: Život naší rodiny v Děčíně 1937- 1945   
Část druhá: Poválečné rozptýlení naší rodiny 
 
Zachraňte bílého lva!    
Naděje a zklamání po sametové revoluci / O českém státním znaku  
 
 
Z úvodní kapitoly Rovnou k věci: 

 
Ta doba v Čechách byla neklidná a zlá.  
Ne až ta počínající „Mnichovem“, jak nám bývá vytrženě zdůrazňováno.  
Byla zlá již počínaje založením ČSR, ale to všechno jak pro koho a jak kdy! 
 
Oficiální výklad našich soudobých dějin je trvale tendenčně zkreslován. Dnes hlavně proto, 

aby nevycházela příliš najevo zločinnost způsobů, jakými tu Beneš nechal zlikvidovat etnické 
problémy. Ty mají i nadále vypadat jako zasloužená odplata. Pravdu nevnesli oficiální historikové 
ani po sametové revoluci. 
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V českých médiích i knihách tak přetrvávají mechanicky převzaté polopravdy a lži, pocházející 
ještě i z dílen Benešovy propagandy. Těmi si fandíme, ale bohužel také škodíme, zvláště v našich 
středoevropských, mezinárodních vztazích.  

 

Ačkoliv jsem povoláním výtvarník, uvedený stav mě přiměl k tomu, abych jako jeden z dosud 
žijících a přitom nestranných účastníků velké části těch událostí pomohl tyto polopravdy uvést 
na pravou míru. Omlouvám se proto historikům, že podávám některé věci jinak, než jak je o nich 
přesvědčena většina. 

 
Nepopírám existenci též solidních knih o soudobých českých dějinách. (Sám se tu na objektivní 

historiky odvolávám.) Ty jsou však upozaděné, těžko dostupné nebo cizojazyčné či vědecké 
a nechlubí se žádnými doporučeními. 

Naproti tomu polopravdivých knih o naší historii jsou tu plná knihkupectví, a to i z renomova-
ných nakladatelství. Některé se opírají o dlouhé seznamy doporučení od předních demokratic-
kých osobností včetně pamětníků, což je ovšem jen o to víc matoucí. Ti tak jistě nečinili ve zlém 
úmyslu, spíš jim nebylo dopřáno poznat jinou pravdu, než jen tu Benešovu propagandu, 
zaštítěnou zneužitým vlastenectvím, v jehož jednostranném duchu byli vychováni. Nechť ani ti se 
na mě nezlobí. 
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Moje minulost, oproti té jejich, byla jiná. 
 
K napsání této knížky rozhodlo, že mě Bůh mimo ta svědectví ještě vybavil i vzácnou kombinací 

předpokladů, potřebných pro co nejvyšší míru objektivity: 
 

 Žil jsem postupně uvnitř sudetoněmeckého i českého prostředí, včetně škol. 
 Mám tedy jak německé, tak i české kamarády z dětství, a důvěrně jsem poznal dobovou 

mentalitu obou etnik zevnitř, abych je mohl nezaujatě porovnat. 
 Po otci mého otce jsem Němec, a po všech třech zbývajících prarodičích Čech. Proto nemám 

ani pokrevní důvod, abych některému z obou etnik stranil.  
 Jsem Čech, ale bez vlasti. K té mi v ní chybí moji vyhnaní rodáci. I proto se nejraději cítím 

být Evropanem, tedy nad všemi nacionalisticky motivovanými zájmy. 
 Už z křesťanského principu i z mé povahy nechovám k nikomu nenávist. 
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