
Pan Herian - scénář 

1 Magda: Milan Herian se narodil 14. července 1942 v Počernicích, kde žije celý 
život. Výjimkou jsou tři roky studia v Liberci a vojna. Je zvyklý na svou velkou 
rodinu, která drží za každých okolností při sobě. 

MH 1  Otec měl 2 bratry a sestru, sestra zemřela v 18 letech. /06:57-07:07/ - 10 

 Měl špatný kádrový profil, protože byl stavitel, vykořisťovatel, měl 5 lidí. /35:15-35:22/ 7 

2 Verča: Na život v Protektorátu si Milan Herian nevzpomíná a i když má rok 1948 
spojený s velkou životní změnou, je to dětská vzpomínka na nástup do první třídy. 
A když měl jít jako mladík na vojnu, narukoval v roce 1962 jako “syn 
vykořisťovatele” k Pomocnému technickému praporu. Šedesátá léta však byla 
uvolněnější, než dekáda předtím a společnost se začala měnit. Netrvalo to ale  
dlouho. 

MH 2 Šedesátej osmej to nás vzbudila sousedka, řiká: “měli jste puštěný rádio?”  hlásej, jsme 

přepadený, obsazujou nás Rusové. Nic nejezdilo, šel jsem pěšky na Černej most, když jsem viděl tu 
spoustu tanků, řikám, to jdu radši domů / 01:25:33 - 01:26:00/ 
27                                                                             A potom v šedesát devátym to jsem byl na Václaváku, to 
už byly milice a začaly honit naše lidi. Největší zážitek byl, že po nás  házeli slzáky a jeden odvážnej pán 
ten granát vzal a hodil jim ho zpátky do auta. To byl fofr, jak vyskakovali ven. Jinak to nebyla dobrá 
doba.  /01:26:30-01:27:01/ 31 

3 Míša: V období normalizace se mnoho lidí zaměřilo na své nejbližší, aby 
zapomněli na život okolo sebe. Milan Herian si na rodině zakládal vždycky. Svoji 
ženu znal od malička, sblížili se ale až později. 

MH 3 Manželka je stejně stará se mnou, chodila do béčka. Víc jsme se poznali, až když jsem byl na 

vojně. Jinak jsme se znali od malinka. Ona díky kádrovýmu profilu nemohla jít do školy, ona šla v 16 
letech do práce /39:27 - 40:12/ 45 

4 Magda:  

Když se v roce 1965 Milan s Marií brali, režim neuznával církevní svatby. 

MH 4 Muselo se na radnici. My jsme měli dvě svatby. Jednu na radnici a po radnici jsme měli svatbu 

v kostele. /40:56-41:23/ 27 

5 Verča Milan Herian se po vzoru svého otce věnoval celý život stavařině. 
Zdůrazňuje, že zkušenosti v oboru sbíral celý život. Neskončilo to ani po 
průmyslovce v Liberci. 

MH 5 Poslední roky, těch 20 let od osmdesátýho devátýho jsem dělal správce kláštera v Emauzích. To 

byl vybombardovanej klášter, který se opravil jenom zvenku a zevnitř byl rozkopanej.   Musel jsem 
se naučit ekonomiku a musel jsem sjednávat smlouvy s nájemníkama.  /55:42-57:30/ 48 

6 Míša Dnes je Milan Herian na zaslouženém odpočinku a těší se ze své velké 
rodiny. S manželkou Marií vychovali tři syny, kteří v rozšiřování rodiny dále 
pokračovali. 



MH 6                                                                                                            

. Pavel má 3 děti, Míla jich má 6 a Petr 5 - 14 vnoučat a 9 pravnoučat.  /01:15:11/  

7 Magda:  Narozdíl od nich, si generace Milana Heriana příliš svobody neužila. A 
právě proto připomíná, že svobodu nemůžeme brát jako samozřejmost. 

 

8 Verča Životní motto Milana Heriana zní: 

MH 7 Nebát se a nekrást - nebát se něco říct, bejt každej svůj a nenechat se obalamutit od druhejch. 

/1.32.57-01:33:16./ 19 


