
Karel Hrdina – scénář 
 
Zpracovali: Lucie Zárubová, Lucie Vejnarová, Nikola Šimková, pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie             
Baliharové 
 
Karel Hrdina se narodil roku 1935 v Doubravici. Majetkem jejich rodiny byla po několik             
generací hospoda s řeznictvím, les a 5 ha pole. 
 
V roce 1942 jako školák přihlížel zatčení učitele Karla Ježka, zapojeného do odboje,            
gestapem: 
 
007 -2.39-3:15(3:24)  
„Měli ty kožené kabáty na sobě. (…)Ježek než vstoupil do toho auta, tak se podíval na školu.                 
Ten pohled byl úplně jasnej, věděl do čeho jde. Odvezli ho a víc jsme ho neviděli.  
Za tejden byl popraven v pardubickým Zámečku, kde měli to likvidační místo.“ 
  
Už před komunistickým převratem byli Hrdinovi označeni za vykořisťovatele, neboť          
zaměstnávali dělníka a pomocnici.  
 
008 -16:55 – 17:09 „ Měli jsme to pak zapsaný v kádrový knížce, bylo to s náma celej život,                 
já jsem byl jako syn vesnickýho boháče…“ 
  
Nejprve otci pana Hrdiny sebrali licenci na provozování řeznictví, pak zabavili i hospodu s              
vybavením. Hrdinovi mohli v hospodě bydlet, tatínek zde i pracoval jako zaměstnanec           
Jednoty. Nakonec se museli vystěhovat i z hospody.  
 
V padesátých letech byla Hrdinovým zabavena pole. Odmítli vstoupit do JZD. Situaci po             
roce 1948 nejhůře nesla maminka. Těžko snášela vulgární nadávky a vyhrožování           
hospodských hostů a lidí se bála.  
 
008 - 42:08-42:16 „ Byly to urážky: ‚My tě pověsíme na nejbližší telegrafní sloup‘ a               
takovýdle. Bylo to strašně nechutný.“ 
  
Snem pana Hrdiny bylo studovat na lesnické škole, což mu ovšem jeho kádrový profil              
neumožňoval, pro komunistické funkcionáře byl nedůvěryhodný.  
 
0009 – 0:06 – 0:16 „Že jako jsem ten syn vesnickýho boháče, tak jsem neměl šanci se tam                  
dostat.“ 
 
Nastoupil na obchodní akademii. Po škole začal pracovat ve vrchlabské Škodovce, kam            
dostal umístěnku, oženil se a ve Vrchlabí již zůstal, zde se narodil syn Karel.  
 
9:23-9:40 „Komunistická strana, kterou zastupovalo to vedení, tak nám řeklo, že: ‚Mládenci,            
vaše děti se nikam do škol nedostanou!‘  
 
Syn Karel nakonec vystudoval Vysokou školu zemědělskou. 
  



V zaměstnání pana Hrdinu pronásledoval jeho původ, odmítl vstup do KSČ, kariérně tedy            
nemohl postupovat výš. Až po roce 1989 se situace změnila, získal pozici, na kterou měl               
vzdělání, schopnosti i zkušenosti. 
 
009 -22:20-22:33 „Tak já poslední čtyři a půl roku jsem se dostal na místo, o kterým jsem                 
snil, na místo vedoucího kontrolingu.“ 
  
V 90. letech 20. století Hrdinovým v restitucích vrátili hostinec a pole. Hospoda byla            
vrácena jako holá budova, vybavení si museli Hrdinovi od Jednoty odkoupit. Nyní hospodu             
provozuje syn Karel, snaží se ji zvelebovat, ale napravit důsledky čtyřicetiletého           
hospodaření Jednoty ho stojí mnoho sil i peněz. 
  
Pan Hrdina se v důchodu zabývá svou filatelistickou sbírkou a historickými pohlednicemi.           
Nám žákům doporučil: 
 
009 – 11:36 – 11:46 „Ať děláte jedno nebo druhý, tak když to děláte s láskou nebo s takovou                 
nějakou (…), tak to je pro vás strašnej plus.“ 

 
 


