
Eliška Polanecká 

 

Jako malá se paní Polanecká narodila v Praze, ale krátce poté se přestěhovali do Tábora, kde si její 

táta koupil malou hospůdku. Paní Polanecká zde byla asi do 6 let. 

Do školy jsem ještě tam nezačala chodit, ale potom hned v Milevsku, protože tehdejší nejvíc 
ambiciózní stranou byly komunisti a tenkrát v roce myslím 1951 nebo 1952 nám přišel takový dekret 
nebo rozkaz, já nevím co to tenkrát bylo, ale důsledkem toho  se stalo že jsme museli tu hospodu 
opustit.  
 

Následně se přestěhovali k babičce do Milevska. Otec byl zavřen do uranového dolu v Jáchymově na 

převýchovu, jakožto nepřítel státu, kvůli tomu že neakceptoval komunistickou stranou. Táta se vrátil 

po několika letech v otřesném stavu. Vypadali mu vlasy z důvodu radiace a byl podvyživený. Byl 

prohlášen za politicky nekorektního a stal se z něj kopáč. 

Když o tom někdy začal vyprávět tak se mi to nechtělo poslouchat, jsem si to nedovedla představit, že 

lidi se k lidem takhle můžou chovat. Já jsem tenkrát byla malá holčina, dneska samozřejmě to vím, 

protože nám to svět předvádí permanentně, že lidi jsou prostě někdy horší než zvířata.  

V té době začala paní Polanecká chodit do místní školy. Zde poznala temnou stránku režimu. 

Já jsem totiž projevila nebývalou drzost, že jsem na tu dobu, že jsem mojí kamarádce ve škole, která 
bydlela naproti nám v ulici tak já jsem jí říkala učili jsme se o tom o rudé armádě jak prostě nás 
osvobodila a já jsem v té mé spolužačce řekla, protože ona byla nadšená z domova tak mě furt 
přesvědčovala jak je to teďka krásný, jenže já měla uši a děti mají uši bystrý a doma poslouchaj i co 
nemaj a já jsem jí řekla, podívej to není pravda osvobodili nás i Američani a to západ Čech. 
 
To způsobilo, že máma této spolužačky řekla že jestli to bude šířit dál, tak zařídí, aby tátu poslali 
zpátky do Jáchymova. Pokoušení režimu si stejně neodpustila, a když byla v Belgii na návštěvě u 
bratra, zde si pořídila nášivku U. S. Army, kterou pak i nosila v Československu. Několik následujících 
let se snažily emigrovat do Belgie. Toto snažení skončilo až roku 1989. 
   


