PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ: novinářka MARTA BYSTROVOVÁ
Krásná učenlivá žena za mlada

Zralá vyučující žena ve zralém věku

DĚTSTVÍ MARTY BYSTROVOVÉ
Marta Bystrovová je novinářka a vdova po Vladimíru Bystrovovi. Narodila se v roce
1947 ve Staré Strži u Dobříše s dívčím jménem Švagrová, pod kterým dodnes píše
Ale od tří měsíců v Drtinově ulici v Praze 5. Padesátá léta byla velmi těžká. Některé
děti, kterým byl zabaven majetek a jejichž rodiče byli vyhozeni z práce, neměly na
svačinu. Rodina Marty Bystrovové se přestěhovala do Prahy.
Neměli moc peněz. Paní Bystrovová začala v padesátých letech chodit do dnešní
Drtinovy základní školy. Učili je učitelé vyhození z Vysokých škol, takže jim to moc
nešlo učit děti ze základní školy.
TĚŽKÁ HISTORIE TCHÁNA MARTY BYSTROVOVÉ
Nikolajeviče Bystrova (tchána Marty Bystrovové) hned v květu 1945! Rusové odvezli
do Gulagu za údajnou protisovětskou činnost na 10 let. Využívali ho jako
tlumočníka, protože uměl spoustu jazyků. Posílal dopisy, ale dopisy rodině
nepřicházely, aby rodina nevěděla kde je. Manželka Nikolajeviče Bystrova posílala
dopisy prezidentovi a hledala svého manžela - věděla pouze, že je na Ukrajině. Kde
se nachází, zjistili se synem, až když ho měli pustit a začaly chodit od něj dopisy
domů. V dopisech psal, co potřebuje, jak se má např. "KONEČNĚ JSEM ZAŽIL
RUSKOU ZIMU." a to jim napovědělo, že je na Sibiři v Gulagu.
Později v sedmdesátých letech Vladimír Bystrov požádal ruský archív o dopisy
svého otce a pak je se svojí ženou Martou Bystrovovou překládali. Když si je četli,
cítili takovou bezmocnost… Když zemřel Vladimír Bystrov, syn Michal Bystrov začal
psát o svém otci i dědečkovi poznatky, kauzy i o dalších odvlečených lidech.
„Musím říct, i když jsem ho neznala, hrozně to na mě zapůsobilo, protože to byla
taková bezmocnost, co ty lidi prožívali. Tak si myslím, že by si to měli přečíst a vidět
co se dělo a co by se mohlo klidně dít znova.“

RODINNÝ ŽIVOT MARTY BYSTROVOVÉ A VLADIMÍRA BYSTROVA

Když odvedli Nikolajeva Bystrova, Vladimíru Bystrovi bylo 10 let. Vladimír Bystrov se
už v té době začal starat o svoji nemocnou maminku. Stala se z něj hlava rodiny.
Maminka neměla práci. Vladimír Bystrov nesměl studovat. Když se poznal se svojí
budoucí ženou Martou Bystrovovou, Marta Bystrová převzala péči o nemocnou
maminku. Nikdy neměli volný víkend, protože se střídali se v péči u nemocné
maminky. Marta Bystrovová nosila mamince Vladimíra Bystrova jídlo a pití a starala
se o ni. Když měla Marta Bystrová děti, tak se nastěhovali do jednoho bytu, kde se
starala o maminku pana Bystrova a o svoje děti.

Marta Bystrovová a Vladimír Bystrov

MARTA BYSTROVOVÁ PSALA DO SVOBODNÉHO SLOVA A LIDOVÝCH NOVIN

V sedmdesátých letech v době normalizace nebyla pro novináře v redakcích lehká
situace. Muselo se utlumit svobodnější psaní do novin, které už bylo i v době
komunismu v polovině šedesátých let možné. Situace budovy Svobodného Slova
Melantrich v roce 1968: Do Československa přišly ruské armády. Ve světě se
inteligentní lidi ohrožovali proti anexi Československa. Byly to umělci: známí
spisovatelé herci, režiséři. V Čechách o tom novináři nesměli vůbec psát.
V sedmdesátých letech v době normalizace byla práce novinářů v redakcích
kontrolovaná a utlumena Např. „Když náš básník Jaroslav Seifert dostal Nobelovu
cenu, tak my jsme směli o něm napsat takovýhle kousek.“ „Dostal Nobelovu cenu,
což bylo velká pocta, ale se nesměl napsat o něm velkej článek třeba…nebo s ním
nedej Bože rozhovor.“
Ale pokusili se do novin vpašovat alespoň zprávičku kde a kdy má pohřeb. Marta
Bystrovová se shodou okolností se svým mužem seznámila u jiné dramatické
reportáže a to na pohřbu Jana Palacha.
V roce 1990 naopak udělala Marta Bystrovová velký rozhovor s dcerou Milady
Horákové, se kterou chodila její sestra do školy. Jana Horáková se tehdy právě
vrátila z Ameriky. Mluvila o tom, že ve škole o smrti své maminky nehovořila, byli i
sledovaní: „Vyprávěla, jak na ni vlastně nasadili…kamarádka byla zubařka…a že na
ní taky nasadili a donášeli na ni a že oni se hrozně báli.“

20.11. 1989 psala paní Bystrovová první články o demonstraci 17.11. a zásahu
policie. „Což když vám to takhle říkám, tak vy nevíte, proč by to měla být událost, že
se o tom napsalo, že někde tloukli policajti studenty, ale do tý doby bylo absolutně
nemožný.“ „A tím začalo, že se v novinách o tom začalo psát, lidi přišli na
Václavský náměstí, tam bylo plný Václavský náměstí, stáli pod voknama toho
Melantrichu, kde my jsme měli tu redakci a prostě tam čekali na ty noviny, až vyjdou
večer, v noci.“
Marta Bystrovová dělala rozhovor s Jaroslavem Hutkou, Karlem Krylem. Na balkóně
Melantrichu vystupovali různé osobnosti.

V průběhu času udělala řadu rozhovorů s různými významnými osobnostmi
kulturního, politického, vědeckého i lékařského prostředí.
Např. s hercem Pavlem Soukupem (viz další strana)

S významnou českou architektkou Evou Jiřičnou

S plastickým chirurgem Měšťákem

NOVINÁŘSKÉ POZNATKY MARTY BYSTROVOVÉ
Protože Lidové noviny odkoupila jiná firma, tak odešlo plno později významných lidí
jako třeba Václav Havel, i s paní Bystrovovou. Víme, že ona poté začala pracovat u
jiných novin a Václav Havel se stal prezidentem. Noviny, kde začala paní Bystrovová
po té pracovat, odkoupila stejná firma jako předtím Lidové noviny a tak se
paní Bystrovová vrátila k Lidovým novinám.

ZÁŽITEK MARTY BYSTROVOVÉ S VÁCLAVEM HAVLEM
Když Václav Havel v devadesátých letech letěl do Moskvy za prezidentem
Gorbačovem (druhá zahraniční delagace po návštěvě Německa), tak s nimi letěla i
Marta Bystrovová. Tiskoví mluvčí prezidenta Michael Žantovský poprosil Martu
Bystrovou, aby vzala k sobě všechny pasy, aby neztratil. Přiletěli do Moskvy, vyšli z
letadla a Marta Bystrovová zjistila, že jí schází jeden pas. Tak v letadle půl hodiny
hledali pas. Pak Marta Bystrovová sáhla po půlhodině do kabelky a tam našla ten
poslední zapadlý. (Na fotografii z leva Vladimír Petránek, třetí zleva Marta
Bystrovová.)

KRÉDO MARTY BYSTROVÉ

„Člověk by měl být slušný a nestarat se jen sám o sebe"
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