
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH ERIKA NAVARY 



ČÁST PRVNÍ: DĚTSTVÍ 

PRVNÍ ROKY ŽIVOTA 

 Erik se narodil 24.2.1931 v Brně 

 v sedmi letech ho otec vzal do USA 

 u strýce v Manly prožil jeden rok 

 rodiče nakonec rozhodli o návratu 

 Erik se tak vracel do Protektorátu 

 

VÁLKA V TELČI 

 Telče se jako malého města válka ani nedotkla 

 jediný zážitek, který na válku má, byl průjezd 

  sovětských osvoboditelů historickým náměstím 

 ani odsun Němců nijak nezaznamenal 

NAŠE REAKCE: 

Jeho rodina měla 

velké štěstí… 

Protektorátní 

vlajka 



ČÁST DRUHÁ: STUDIA 

MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA 

 jelikož Erik oplýval inteligencí, přešel  

  z měšťanské školy na gymnázium 

GYMNÁZIUM 

 protože telečské gymnázium bylo díky nacistům  

  zavřené, nastoupil do Moravských Budějovic 

 po pádu nacistického režimu přestoupil do Telče 

 jeden rok studia strávil v Anglii 

Gymnázium 

Moravské 

Budějovice 

 

 

 

 

 

 Gymnázium 

Telč 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ V OSTRAVĚ 

 Erik začíná roku 1949 studovat Vysokou školu 

  báňskou v Ostravě 

 v květnu 1953 si vzal svoji dosavadní manželku   

  Illu, se kterou se mu narodila Helena 

 z Ostravy se přesouvá na Slovensko, kde získal 

  práci metalurga 



ČÁST TŘETÍ: VOJNA 

LEVICE 

 nejdříve byl na vojně v Levicích, kde to byla,  

  podle jeho slov, otrava 

 v Levicích prožil také typické komunistické volby,  

  které čirou náhodou vyhrála KSČ 

SVÄTÝ MARTIN 

 když se dostal do tankového učiliště ve Svätém  

  Martině, byla pro něj vojna zajímavější 

 po propuštění začal studium na Akademii věd 

NAŠE REAKCE: 

Musela to být hrozná doba, 

když si lidé nemohli 

vybrat svojí vládu… 



ČÁST ČTVRTÁ: ŠVÉDSKO 

GOTEBÖRG 

 v lednu 1968 dostává Erik zajímavou nabídku, která  

  se neodmítá – být hostující vědecký pracovník   

  ve švédském Göteborgu 

 přichází zlomový srpen 1968, který postihl jak  

  životy všech v ČSR, tak i Erikovu rodinu 

 o okupaci se dozvěděl prostřednictvím TV reportáže 

 Erik okamžitě zkontaktoval Illu, která za ním  

  utekla do Švédska 

 roku 1972 se přesouvá dál na sever, do Luea 

NAŠE REAKCE: 

Muselo to být hrozné, 

nevědět, co děje s vašimi 

nejbližšími… 



ČÁST PÁTÁ: ZAMBIE 

LUSAKA 

 roku 1977 se Erik se severu Evropy přesouvá   

  na východ Afriky 

 ve městě Lusaka se otevírala nová Univerzita horní  

  a hutní 

 v Africe bylo studium velmi vzácné, učil tak  

  „studentskou smetánku“ 

 po dvou letech se přesouvá zpět do Švédska  

  a začíná skládat docenturu 

NAŠE REAKCE: 

Zní to pěkně, takhle si 

cestovat po světě. 



ČÁST ŠESTÁ: ZIMBABWE 

HARARE 

 s ženou se rozhodli, že se vrátí zpět do Afriky,    

  kde je život bavil o trochu víc 

 přesouvá se tak do Harare, kam ho dostala výstavba  

  nové univerzity, tam získal nabídku na tři roky 

 práci si prodlužoval, nakonec začal se Švédska  

  pobírat penzi a byl propuštěn z univerzity v Luea 

 svoji poslední funkci, ředitele Výzkumného  

  střediska, ukončil roku 2001, kdy opouští Afriku 

Vizitka z univerzity 

 

Univerzita Harare 



ČÁST SEDMÁ: STÁŘÍ 

ŠVÉDSKO 

 po šesti letech penze, prožitých opět v Luea, 

  Erik usoudil, že by se měl vrátit do rodné země 

 roku 2007 se tak Erik vrací do kraje, ve kterém  

  prožil své dětství, v Jihlavě si s Illou    

  nechávají postavit dům v klidné části Jihlavy 

NAŠE REAKCE: 

Všude dobře, 

doma nejlíp… 



MAPA ŽIVOTNÍCH CEST V DATECH 

1947-48 ANGLIE 1938 MANLY 

1968 GÖTEBORG 1972 LUEA 

1977 LUSAKA 1979 HARARE 

2007 

NÁVRAT DO ČECH 



PODĚKOVÁNÍ 

TVŮRČÍ TÝM: 

• Vojtěch Šoula 

• Jakub Kos 

 

Velice si vážíme nových 

poznatků a spolupráce 

pamětníka Erika Navary. 

 

Děkujeme také všem, 

kteří nám s projektem 

pomáhali. Oceňujeme to. 

 

Materiály byly zpracovány 

pod vedením paní učitelky 

Jiřiny Nápravníkové. 


