Dr. Jaroslav Selner, Csc – životopis
Jaroslav Selner se narodil 30. dubna 1946 v Praze do rodiny válečného hrdiny plk.
Jaroslava Selnera a herečky Věry Selnerové, rozené Skálové.
První léta života prožil v Praze, ale po komunistickém převratu roku 1948 dopadla na
Selnerovy, jako na rodinu důstojníka, který za války působil v západní Evropě, těžká doba.
Otec byl v roce 1950 vyhozen z armády a nuceně fáral v ostravských dolech. Jaroslavova
maminka Věra, aby mohla rodinu uživit, nastoupila do práce v pekárnách, kde musela nosit
těžké pytle, ač byla v jiném stavu.
Na dětství přesto dodnes rád vzpomíná. Jeho hlavním koníčkem se stal sport, obzvláště
fotbal, který dokonce hrál i za pražskou Slavii.
Rodina se často stěhovala, protože otec získal po propuštění z dolů místo učitele na
učňovské škole drogistů a drogistek, která se každé dva roky stěhovala do jiného města. Po
gymnáziu chtěl studovat Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, ale z politických
důvodů (kvůli otci) jej nepřijali. Následující rok proto strávil jako skladník v pražském podniku
Praga. Po roce práce se na fakultu hlásil zas, a tentokrát úspěšně. Avšak během studia se zranil
a ve studiu nemohl pokračovat. Nastoupil na vojnu, kde mu nabídli možnost studovat
žurnalistiku, což přijal a věnoval se jí dalších dvacet let.
Jakmile absolvoval školu, začal psát do vojenského časopisu o letectvu a protivzdušné
obraně. Při práci se tak seznámil s mnoha zajímavými lidmi, třeba s Vladimírem Remkem,
prvním československým kosmonautem, se kterým jsou dodnes přátelé. V době, kdy Vladimír
Remek pracoval jako europoslanec, nabídl Jaroslavu Selnerovi post svého asistenta, který jej
přijal.
Po Sametové revoluci pracoval mimo jiné ve vojenském historickém ústavu, kde se
věnoval hlavně těm odbojářům a vojákům, na které se za komunismu mělo zapomenout, např.
generálu Aloisi Liškovi, generálmajoru Jaroslavu Hlaďovi nebo svému otci.
V Brandýse nad Labem, kde žije se svou rodinou, se zapojil i do komunální politiky, je
členem redakční rady Městských listů a předsedou místní organizace Spolku pro zachování
odkazu českého odboje.
V minulých letech se věnoval psaní knih s vojenskou tematikou, která mu je blízká.
První vyšla v roce 1995 s názvem „Velitel wingu“, s příběhem jednoho z velitelů
československých letců ve Velké Británii Jaroslava Hlaďa, a o dvanáct let později pak
spolupracoval na knize věnované jeho otci Jaroslavu Selnerovi, pod názvem „Generál z rodu
rebelů“.
K významným okamžikům v jeho životě patřilo udělení Řádu bílého lva In memoriam
pro otce, za válečné zásluhy v době 2. světové války, který převzal z rukou prezidenta Miloše
Zemana na Pražském hradě 28. října 2019.
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