
Franz Jentschke – životopis (data) 

01.05.1925  narozen v Celném/  Zöllnei  

1931 -1936  základní škola v Celném 

1936 -1939  občanská škola v Grulich/ Králíky 

01.09.1939  vstup do učení u Německé říšské pošty 

26.03.1942  kvalifikační zkouška na Langermarckově institutu Praha, předtím 
   přijetí u prezidenta pošty Trittela v Opavě 
 
09.04. – 20.05. a kvalifikační a vzdělávací kurz v Zeesen u Berlína, složeny závěrečné zkoušky a 
01.09.-14.09.1942 výuční list na vyšší poštovní službu 
 
01.10.1942 přenesení vedení pobočky pošty do Mladkova 

01.12.1942 povolání na vrchní poštovní školu do Heidelbergu, to překazila operace slepého 
střeva 

 
13.01.1943 povolání do Říšské pracovní služby (RAD) – hlavní předák  

17.12.1943 povolání do 49. Mysliveckého záložního batalionu 

01.06.1944 Poddůstojnická škola Deggendorf 

20.09.1944 válečné nasazení v Holandsku 

26.10.1944 zraněn v okolí Tilbourgu 

27.10.-01.12.1944 lazaret v Gouda/ Holandsko 

02.12.1944  – rekonvalescenční rota v Litoměřicích, Ferdinandova vyvýšenina v Ústí n. L. 

07.05.1945  –  útěk z ruského, českého nebo polského zajetí, podle toho, ve které zemi zajetí  
01.04.1946   během útěku proběhlo – převážně v Polsku a Čechách 
 
17.11.1945 –  úkryt u rodiny Foglových v Celném/ Zöllnei na půdě se senem 
23.03.1946 
  

23.03.1946 –  velitel vagonu při odsunu z Mezilesí/ Mittenwalde do Německa 
01.04.1946 
 

duben 1946  práce zahradníka u firmy Knolle v Harpstedtu 

 

27.05.1946  zaměstnán jako pomocný poštovní doručovatel 

 

  

 

 



 

Na moji žádost z 23.10.1946 o přijetí do vyšší poštovní služby jsem obdržel přes Vrchní vedení pošty 
v Brémách III C 1 811-0 sdělení, že pokračování dřívějších podpůrných opatření již nepřichází v úvahu (viz 
výuční zkouška po vyšší službu v Zeesen).   

 

31.08.1970 propuštěn na vlastní žádost z postu inspektora poštovního provozu (31 služebních 
let) 

01.09.1970 na plný úvazek pracovník protipožární pojišťovny v Brémách 

01.01.1984 důchod (nemoc) 

 

1951 sňatek 

2 synové (Franz – ředitel školy Ost v Brémách, Werner – studijní rada v Berlíně) 

1981, 1985 +1987  mozkové příhody, vždy hospitalizace v nemocnici St.-Joseph-Sift 

Od 31.01.1989 se nevysvětlitelným způsobem po 8 letech těžké nemoci zcela uzdravuje. 

 

 

Vyznamenání  

 

27.06.1996 Spolkový kříž za zásluhy              Biskup Otčenášek přijel speciálně při této příležitosti 
                                                                                        přijel z Hradce Králové do Brém 
  

20.08.2000 Při slavnosti 300 let kláštera        konsistoriální rada h.c. biskupství v Hradci Králové 

 

14.12.2000 Medaile Adalberta Stiftera od Sudetoněmeckého krajanského sdružení 

 

11.05.2004 Čestné občanství města Králíky/ Grulich 

 

06.11.2004 Řád svatého Řehoře II. Velkého od papeže Jana Pavla II. 14.8.2005  

 

 


