Scénář k nahrávce ze dne 11. 3. 2019
Jiřina Rybáčková (*20. 4. 1942)
Jiřina Rybáčková se narodila v roce 1942 a stejně jako mnoho
jejích vrstevníků byl její život ovlivněn historickými událostmi
druhé poloviny 20. století. Své dětství a mládí prožila v Praze 2
na náměstí Míru.
1. Po ukončení jedenáctiletky nemohla studovat na vysoké škole. Na rozdíl od
mnoha jiných tuto skutečnost vnímá pozitivně.
...že jsem nebyla komunisticky správně naladěná, tak mě nepustili tři roky na
vysokou, já jsem dělala v nakladatelství Mladá fronta vod roku padesát devět do roku
šedesát dva, ale vždycky jsem potom říkala, že to bylo to nejlepší, co mně komunisti
udělali, že mě nepustili studovat pár let, protože za ty tři roky ta Mladá fronta mě
uvedla do života.

2. Práce v Mladé frontě korespondovala s jejím zájmem o literaturu. A kromě
toho se vždy aktivně zajímala o politiku, dokonce se stala zakládající členkou
KAN.
... přišel za mnou a říká:"Hele, tam je u nás nějakej, nějakej můj kolega nějakej
Rybáček a von zakládá takovej zajímavej, zajímavou věc a říká tomu Klub
angažovaných nestraníků. No tak jsme se sešli, dvanáct se nás sešlo v hospodě Na
Šumavě ve Štěpánské ulici a tam jsme založili Klub angažovaných nestraníků. A
jakmile to vyšlo v novinách a v rádiu vo tom, tak prostě to byla úplná záplava, já jsem
měla telefony od šesti od rána do půlnoci a prostě lidi všichni chtěli se stát členy
angažovaných nestraníků. Naše heslo hlavní bylo:"Klub angažovaných nestraníků
pro šest miliónů nestraníků."

3. Naděje na možné změny byly ukončeny příjezdem okupačních armád
v srpnu 1968. Jednou z reakcí byl i čin Jana Palacha v lednu 1969, o kterém
informoval Československý rozhlas
(Nahrávka původního rozhl. oznámení )... Byl takovej vlhkej den, tam byl ten Palachův
dopis a já jsem ho tam vzala a četla jsem ho tam nahlas.

4. V létě 1969 se společně se svým partnerem Ludvíkem Rybáčkem rozhodla
opustit Československo. Nejprve vycestovali do Francie, natrvalo se usadili ve
Spojených státech.
... myslím, že jsme startovali, já už jsem to zapomněla, my jsme startovali myslím s
deseti dolarama, tři z toho jsme propili za drinky na kuráž, no tak jsme měli asi šest,
sedm dolarů, když jsme tam přistáli.

5. Ve Spojených státech prožila Jiřina Rybáčková společně se svým manželem
téměř 25 let. Impulsem k návratu do Československa byly listopadové
události roku 1989.
... pro mě komunismus skončil toho čtyřiadvacátýho listopadu, myslím, že to bylo
čtyřiadvacátýho, když tady rezignoval nějakej ten ústřední výbor nebo co, a teďka já
jsem byla sama a prostě jsem úplně tím byla tak citově zasažená, já jsem to
potřebovala s někým sdílet jo, tak jsem vlítla k telefonu a nejdřív jsem volala tamtěm
Čechům a těm blízkejm Američanům, že tam padnul komunismus v Čechách a že
jsem hrozně šťastná. No a pak jsem začala volat kamarádovi do Švédska, pak do
Švýcarska, já jsem musela protelefonovat dvě stě dolarů ten den.

6. Nám a našim vrstevníkům paní Rybáčková vzkazuje:
... přes všechny různý překážky, který můžou bejt v nejrůznějších obdobích a časech,
že člověk musí si jít za svým nějak a nezaleknout se překážek.
___________________

Připravili žáci ZŠ a MŠ Resslova, Praha 2
Vlčková Viktorie, Urban Tomáš, Machaň František Oliver, Kovačević Marko, Kolářová Terezie

