
JAN BALCAR – scénář rozhlasové reportáže 

 

1. vstup – dětství a rodina 

 

Jan Balcar se narodil v roce 1946 jako syn evangelického faráře a učitelky klavíru. Se svými 

dvěma bratry vyrůstal v harmonické rodině na faře v Praze ve Strašnicích. 

 

„Tatínka jsem velice ctil, to byl intelektuál, vzdělanej člověk i výbornej kazatel a člověk, kterej 

byl úžasně komunikativní. Uměl vytvářet prostředí, atmosféru. Když se sešel s lidmi, uměl je 

zaujmout. A nikdy jsem u tatínka ani u maminky neviděl ani náznak nějaký prchlivosti nebo 

zloby. Prostě se nějak hezky našli a já jsem z toho jako dítě těžil, protože to rodinný prostředí 

bylo velmi krásný.“  

 

2. vstup – život v době komunismu 

 

Život farářské rodiny Balcarových v období komunismu ale nebyl tak úplně idylický.  

 

„Vztah toho režimu tehdejšího k církvi byl velmi negativní, takže jsme v těch letech, kdy člověk 

by měl vnímat svět s takovou radostí a otevřenýma a radostnýma očima, tak jsme žili pořád tak 

nějak trošku ve strachu, kdy přijdou, kdy tatínkovi vezmou souhlas, kam se budeme muset 

stěhovat a tak dále.“ 

 

Aby mohl tatínek Jana Balcara dál dělat kazatele a rodina byla v bezpečí, musely se podle toho 

chovat i děti. 

 

„My už jsme si vlastně od nejútlejších let zvykali na to, že o něčem můžeme hovořit jenom doma 

a ven s tím jít úplně nemůžeme.“ 

 

3. vstup – studium a profese 

 

Během studia na gymnáziu si Jan dlouho nebyl jistý jakou profesi si zvolit. Nakonec zvítězila 

láska k hudbě. Protože ho celý život provázela tréma, rozhodl se vydat cestou učitele. 

 

„Učil jsem na kontrabas, učil jsem hudebně teoretický předměty. Většinu života přes třicet let 

na konzervatoři pro zrakově postiženou mládež. To byla svého druhu jediná škola na světě, 

která se věnovala výhradně zrakově postiženým.“ 

 

4. vstup – sametová revoluce a Havlovy oči 

 

Jan je velmi rád, že v roce 1989 došlo ke změně politického režimu. Sametovou revoluci vnímá 

jako milník, kdy nám byla vrácena svoboda, možnost se vyjádřit a možnost cestovat. Velmi si 

váží prezidenta Václava Havla.  

 



„Víte, to byl jediný prezident, k němuž jsem choval úctu v životě. Samozřejmě nebyl to zkušený 

politik, nebyl matador politický jako třeba ty, co prošli různými diplomatickými funkcemi. Ale 

byl to člověk nesmírně upřímný. A já jsem měl tu čest mu jednou podat ruku. Musím vám říct, 

a teď už je to hodně emoční a citový, ale já jsem neviděl krásnější oči, než jaké měl Václav 

Havel. V těch byla taková dobrota úžasná.“ 

 

5. vstup – pohled na současnou dobu a vzkaz pro budoucí generace 

 

Jan Balcar si o dnešní době myslí, že by mohla být určitě lepší, ale nejvíc jeho pohled na dnešní 

dobu vystihuje citát Jiřího Suchého. 

 

„Je horší, než jsem si v listopadu představoval, ale je daleko lepší než to, co bylo před tím 

listopadem.“ 

 

Následující myšlenka pana Balcara pro další generaci zní: 

 

„Snažte se zůstat takový čistý ve svém myšlení. Nepropadejte všemu, co ta doba nabízí. 

Vybírejte citlivě, protože ta nabídka, jaká je před váma, před vaší generací, nebyla ještě nikdy 

před žádnou generací. Ale vyznat se v ní není vůbec lehké.“ 

 

 

 

 


