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-narozen 19. února 1934 ve Dvoře Králové jako nemanželské díťě.



-během války navštěvoval obecnou školu

-v první třídě se díky své tetě začal učit hrát na piano



-od 11 let navštěvoval jaroměřské gymnázium

-pro přijetí na školu 

museli podstoupit:           -skok do dálky, do výšky 

-běh

-měření obličeje 

-po válce přešel na Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem

-v 16 letech vstoupil do KSČ



-po gymnáziu se chtěl hlásit na dirigování na Akademii múzických 

umění (AMU)

-jeho přihlášku gymnázium odeslalo, ale AMU pozvánku k přijímacím 

zkouškám poslalo do Králova Dvora

-poté nastoupil jako brigádník u technických služeb

-později do cihelny  



-po půl roce byl předvolám na sekretiát ZO KSČ

-byl donucen ke studiu na vysoké škole

-byl přijat na Fakultu mezinárodních vztahů v Praze

-později úspěšně absolvoval doktorandské studium mezinárodního 

práva na Univerzitě Karlově



-v SSSR studoval Orientální fakultu Institutu mezinárodních vztahů

-ke studiu si vybral obor Pákistán, ale po půl roce přestoupil na 

studium Íránu

-v Moskvě si vzal svoji ženu Naďu, s níž měli dvě děti 

-po návratu ze SSSR byl jmenován velvyslancem v Afghánistánu

-díky znalosti perštiny a jazyka pašto se setkal i s císařovnou



-v Afghánistánu se dostal do kontaktu s americkými diplomaty

-nechtěl se k nim přidat, a tak zařídili, že byl označen za amerického 

špiona

-ze své funkce byl odvolán 

-odešel z ministerstva zahraničí a působil jako šéfredaktor 

nakladatelství TA ORBIS

-na schůzi UV KSČ kritizoval generálního ředitele za rozkrádání a byl 

tedy vyhozen z práce

-roku 1989 vystoupil ze strany



-marně sháněl zaměstnání

-nakonec mohl brigádnicky pracovat u technických služeb jako metař

-paradoxem té doby bylo, že byl nezaměstnaný, ale překládal např. tajná 

jednání s Jelcinem a Kapkem

- pan Heger rád cestuje a fotografuje



Ukázka některých fotografií pana Hegera



Děkujeme panu Hegerovi za sdílení svého příběhu, paní 

učitelce Lucii Baliharové za skvělé vedení a za vše, co pro nás 

udělala!
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