
Příběhy našich sousedů 2020 

Beseda o Radkinu Honzákovi na ZŠ A. Čermáka 

 

Dne 13.2.2020 náš tým, který se účastní projektu Příběhy našich sousedů, představil 

třídě 8. B svoji práci o životě MUDr. Radkina Honzáka, na které pracoval uplynulý 

půlrok. 

Ve vzduchu se vznášela počáteční nervozita, která po čase opadla. První informace, 

kterou se publikum dozvědělo, bylo datum narození našeho pamětníka, Radkina 

Honzáka, 30. 3. 1939. Dále jsme vyprávěli o Radkinově dětství, které prožil za války, 

byl svědkem náletu a ze smíchovské strany viděl spadnout dům v místě, kde dnes 

stojí Tančící dům.  

Dále se dozvěděli, že navštěvoval Francouzské gymnázium, které bylo kvůli školské 

reformě v roce 1948 zavřeno a Radkin nesl velmi těžce přechod na jinou školu. 

Zajímavé je, že Francouzské gymnázium bylo v budově dnešní ZŠ Bílá. Vyprávěli 

jsme o jeho cestě na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a rozhodnutí stát se 

psychiatrem.                

Dále byla zmíněna chmelová brigáda v roce 1958. Vysvětlili jsme spolužákům, co 

znamená tzv. „umístěnka“ a jak se podařilo Radkinovi, který byl „umístěn“ do 

Kosmonos, a jeho ženě vrátit se zpátky do Prahy.  

Další věc, o které jsme mluvili, byla veselá vzpomínka Radkina Honzáka na StB, 

která ho sledovala kvůli jeho členství v Klubu angažovaných nestraníků. Vzpomíná 

na ni se smíchem. Podle něj to byla celkem zábava. Byli jsme svědkem toho, že 

Radkin Honzák nejen doporučuje smích a dobrou náladu svým pacientům, ale také 

se touto radou sám řídí, když se dokáže smát i v takové situaci. 

Během rozhovoru jsme v pozadí promítali fotografie ze života Radkina Honzáka a 

z průběhu projektu. Na fotkách mohli spolužáci vidět Radkina Honzáka v mládí – na 

chmelu, na svatbě, na výletě v Krkonoších. Kromě toho jsme promítali i fotografe 

týmu při práci. Představili jsme jim komiks, který o životě našeho pamětníka 

vytváříme.   

Na závěr jsme zhlédli ukázku z Radkinova televizního pořadu Kabinet doktora 

Honzáka.  

Během celé akce se mohli spolužáci ptát na cokoli, co je zajímalo. Poslední částí 

celého programu byla vědomostní soutěž, ve které spolužáci odpovídali na otázky, 

které se vztahovaly k naší přednášce. Vítězové dostali odměnu v podobě bonbonů 

Lindor. 
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