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Stanislav Lekavý se narodil 10.5. 1932 v Josefově.Dne 22.12. 1948 byl odsouzen na dva roky vězení pro šíření protikumunistických letáků. Byl vězněn v Brně na Cejlu, v Uherském Hradišti (kde byl svědkem brutál-ních výslechů, které vedl Alois Grebeníček), v Plzni na Borech (v korekci málem zemřel na otravu krve) a na Jáchymovsku. 20.9.1950 byl propuštěn. Tři roky strávil v PTP. Za normalizace byl vydírán StB, a proto se oženil s Jaromírou Šenkovou, ve snaze uniknout jejich tlaku.Manželství se ovšem rozpadlo a roku 1998 bylo prohlá-šeno za nulitní. Tajně vystudoval teologickou fakultu. Roku 1998 byl vysvěcen za kněze. Do roku 2012působil jako správce poutního místa kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor na Jesenicku. Nyní je v důchodu.

„Jídlo, to si nějak nepamatuju. Nebylo to nic hrozného. Ráno melta a kousek chleba, mnozí to vážili, já ne. Asi třináct deka na celý den. Na poledne taková bramborová kaše a večer zase nějaký kousek sýra a kdo si nenechal chleba z rána, tak to musel jíst jen tak. To nebylo to nejhorší.” 

Nejhorší bylo, že člověk, byl jsem mladý, jak jste vy, a touha po svobodě byla hrozná. Ale to jsme se dostali z té Břeclavi do Brna na Cejly. Tam si ještě dodnes pamatuju: Cejl je dlouhá ulice na ní věznice, kdo tam jednou zapadne, nevyjde více.(smích) To nám zazpívali spoluvězni, když jsem se tam dostal. Pů-vodně jsem si myslel, že jsem mezi vrahy a zloději, ale pak mě napadlo,  že jsou političtí vězni. A hrál jsem šachy s jedním a zdál se mi sympatický, jsem si říkal, že to nebude hajzl, zloděj ani vrah, potom se mi představil, já jsem ho porazil, i když jsem neuměl hrát nějak profesionálně, ale on řekl: „Chlap-
če, kolik je ti let?“ Já jsem mu hrdě řekl osmnáct. A on říkal: „No vidíš, já jsem před týdnem osmnáct dostal.“ Osmnáct let vězení, já jsem si myslel, že se musí zhroutit, zbláznit se a on byl klidný, hrál šachy a příjemný člověk to byl. Kněz Antonín Zemek. V životě na něho nezapomenu. A další, to byl matematik, profesor gymnázia a další byli dva, už nevím jejich povolání. Myslím, že byl stavitel a z podsvětí brněnského byli tři, typické rolky museli mít péra na štok. Já si pamatuju jejich výrazy (pobaveně), když se vypravovali (smích) k mu-zice, tak jenom básnili o tom.“

„Napsali  scénu, a buď ses k tomu přiznal, nebo jsi byl tak 
dlouho bit, až ses k tomu přiznal.”

A jak na tu celkovou situaci reagovali vaši rodiče,  
že jste byl zatčen a obviněn vlastně?

Nesli to se mnou. Nebyli, jako nic mi nevyčítali, naopak. Otec byl, teď to 
řeknu upřímně, protože si ho vážím, vlastencem. A komunisti nebyli vlas-
tenci. Nebo já nevím, jak bych to řekl. Nevím, jak to nazvat. Byli cizí prvek 
té společnosti. Zasahovali do vašich mozků. Řeknu něco o svém otci. Asi v 
roce 1943 jsme měli hospodářství a stodolu. Ta patřila k hospodářství. Ráno 
se tam ozval člověk, to byl ruský zajatec, který uprchl z vojenského nebo za-
jateckého tábora. Žádal jídlo a bezpečno. Můj otec ho skoro dva roky měl v 
takové, jak bych to byl řekl, ve vinohradě jsme měli budku, tak tam ho umístil. 
Ale kdyby na to přišli Němci, tak by nezastřelili jenom otce, ale ce-
lou rodinu by vystříleli. Já jsem na to přišel jako kluk, mě bylo třináct 
let. Já jsem nevěděl původně, co to je a ptal se: „Tati, tam v té budce někdo 
přespává?“ A tatínek chudák zbledl jak stěna a preventivně mě liskl a řekl: 
,,Ty chceš, aby nás Němci vystříleli?“
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