
Životopis Jaromíra Matouše 

Jaromír Matouš pochází se staré evangelické rodiny, která svou historií 
sahá až do roku 1711. Jaromír Matouš se však narodil 4. 3. 1943 v Praze, kde 
také strávil velkou většinu svého života.  

V sedmi letech začal chodit na osmiletou základní školu na Prahu 6. 
Název ulice, ve které se škola nachází, se několikrát změnil. Tehdy se jmenovala 
Velvarská, pak Žukovova, Leninova a dnes je to Evropská 33. Jaromír byl velmi 
dobrým studentem a vždy se řadil mezi nejlepší ve třídě.  

Jaromír Matouš to ale v životě neměl lehké, a ne jednou se musel 
vypořádat s velmi těžkou životní situací.  

Jako dítě se bavil a trávil mnoho času s dětmi válečných letců z Anglie. 
Například v roce 1948 se konala olympiáda v Londýně. Jaromír si se svými 
kamarády na olympiádu hráli a poslouchali z rozhlasu úspěchy 
Československých olympioniků. První velká rána nastala tehdy, když tyto děti 
s rodinami byly nuceny odejít do pohraničí.  

Uběhlo jen několik let a už v roce 1953 na Jaromíra čekal druhý zásadní 
zlom v jeho životě – zavřeli mu otce do vězení. Otec, Bohuslav Matouš, pracoval 
celý život jako archivář a od roku 1946 začal vykonávat funkci osobního 
archiváře prezidenta republiky Edvarda Beneše. Protože Bohuslav Matouš byl 
tehdejšímu režimu nepohodlný, začala být celá rodina Matoušů na začátku 
padesátých let pronásledována. Do domu se jim nastěhoval příslušník STB a 
Jaromír jako dítě cítil, že něco visí ve vzduchu. Vše vyvrcholilo 13.11.1953, kdy 
v půl druhé v noci k Matoušům domů vtrhlo 6 mužů a odvedli Jaromírovi otce. 
Poté podstoupil 70hodinový výslech a následně byl poslán na nucené práce do 
dolů na Jáchymovsku. Půl roku o otci nic nevěděli a až v červnu roku 1954 se za 
otcem vydali na návštěvu.  

Jen díky známostem tety Anny z Norska byl Bohuslav Matouš podmínečně 
předčasně propuštěn, ale doly opouštěl s velmi podlomeným zdravím. 

 

 Kvůli tehdejší perzekuci nemohl Jaromír Matouš studovat a celý život se 
tedy živil jako tiskař. 

Dnes je Jaromír Matouš v důchodu a žije se svou manželkou Janou, se 
kterou mají dvě děti, na které jsou, podle jeho slov, moc pyšní. 

 


