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Jana Hrbotická se narodila v Novém Sedle u Lokte v roce 1946. Její rodiče byli křesťané, kteří 
ji a jejího bratra vychovávali spíše proti režimu. Nesměla moc chodit na hromadné akce a do 
pionýra chodila také jen formálně. Zajímavou událostí jejího dětství byla domovní prohlídka. 

11:53 – 12:34 

Jana Hrbotická šla po dostudování měšťanky v Sedle na gymnázium v Sokolově. Velký vliv 
zde na ní měla její profesorka češtiny, která jí také pomohla vybrat si vysokou školu - 
filozofickou fakultu v Olomouci, obor germanistika a bohemistika. 

V roce 1966 Janu Hrbotickou vybrali na stáž do Heidelbergu. Poté, co rozeslala svých 12 
ručně psaných životopisů a jiných úředních dokumentů po různých správních orgánech 
ČSSR, se ale stalo něco nečekaného. 

35:27-35:57, 36:23-37:05 

Na další schůzce s StB jim řekla definitivní ne. Do Heidelbergu ji nepustili. Když si toho všiml 
vedoucí katedry, Jana mu popsala celou anabázi. Poradil jí tehdy, aby počkala – a skutečně, 
v roce 1968 byla cesta volná. 

V Heidelbergu si Jana našla plno přátel. Jednoho srpnového rána ale přišel šok – dozvěděla 
se, že ČSSR je okupovaná. Dopis od rodičů jí přišel o 3 dny později. Psali jí, jaká  je zde 
špatná situace a radili, ať zůstane v Německu. Ona se ale přesto rozhodla vrátit. 

48:37- 48:47 

V roce 1989 Jana Hrbotická podepsala petici Několik vět. Zároveň s tím začala otevřeně 
protestovat proti komunistickému režimu, se svými žáky jela do Prahy na svatořečení svaté 
Anežky. V protestech pokračovala se svými studenty také v Plzni. Studenti vyrobili české 
vlajky a transparenty, a protože nemohli jít do centra města, obcházeli školu. Na konci roku 
1989 odešla Jana Hrbotická z Masarykova gymnázia a začala se plně věnovat svému snu 
založit vlastní církevní školu. I přes několik problémů svůj sen nevzdávala a v září roku 1992 
škola získala ministerskou kvalifikaci a mohla být otevřena.  

A co jí motivovalo jít vždy dál? 

30:40 – 30:54 

Naší mladá generaci vzkázala jediné, ať jsi jdeme stále za svým a plníme si své sny. 
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