
Scénář 

,,Jmenuju se Richard Stára narodil jsem se 28.8.1955.´´ 

 Rodina pana Stáry po nástupu komunistů přišla o statek v Horních Počernicích a musela se 

přestěhovat do nouzového bytu na Chvalech . 

,,Já jsem to jako dítě vnímal úplně jinak, než to vnímali rodiče, kteří tu válku zažili. Vždycky jsem se 

táty ptal, proč jste se nebránili, jak je možný, že vám sebrali majetek a on říkal, to ale nešlo nic udělat. 

Já jsem to pochopil až později, když už jsem byl dospělej, že se skutečně nedalo nic dělat. ´´ 

 Jednadvacátého srpna roku 1968 kdy vojska Varšavské smlouvy překročila hranice Československa 

bylo panu Stárovi 13 let.  

,, Ráno nás mamka vzbudila s tím, že je válka. V těch 13 letech jsem to moc nechápal.´´  

,,Jediný, co si pamatuju, že jsme měli s klukama československý vlajky, dali jsme si je na kola a jezdili 

jsme po Počernicích. Já jel na kole z Počernic, (tam kde je dnešní kino). Za mnou jel ruskej voják na 

motorce s postranním vozejkem( side károu). Já se lekl, že jede za mnou, že mně jede zastřelit za tu 

vlaječku. Já hnal na kole jako blázen, pak jsem tady, jak bývala školní jídelna, smykem zatočil, málem 

jsem spadl z kola. No a on jel do Prahy dál a já byl vyvalenej jak poledne´´ 

Dva roky na to čekala pana Stáru volba střední školy. Kvůli svému původu si ale moc vybírat nemohl.   

,,Jelikož já jsem byl z buržoazní rodiny, protože jsme měli statek, takže jsme byli nazýváni kulaci-

kulacká rodina. Já jsem nemohl jít do Prahy, tak jsem musel jít, když to vyjde a vyšlo mi to, tak mě 

vzali do Poděbrad. ´´ 

Těsně před revolucí měl pan Stára možnost s manželkou emigrovat do západního Německa. 

,, Kdy jsem vážně uvažoval o emigraci, to bylo v roce 88, kdy jsme se s manželkou dostali ven, byli 

jsme v západním Německu, já jsem tam pak šel načerno pracovat. Jenže jsme měli děti doma. Tak 

jsme řekli, že to nemůžeme a že to odložíme na další rok a za rok přišel 89, takže jsme nikam 

neemigrovali a zůstali jsme tady. ´´ 

Pan Stára se účastnil v listopadu 89 zakládání občanského fóra. To vznikalo v hotelu Intercontinental, 

kde pracoval.  

,,Volili se lidi do výboru občanského fóra. Začali tam navrhovat, že by tam měl být zástupce ze SSM 

(Socialistický svaz mládeže).´´ 

,,Já už to nemohl vydržet, když jsem to poslouchal, tak jsem se vrhnul k tomu mikrofonu tam a říkal 

jsem tam všem hned, uvědomte si, co se dneska děje. My chceme odvolat vládu jedné strany.tzn 

chceme, aby tady nebyli komunisti a vy tady volíte do toho našeho výboru komunisty? A to mě 

pozvedlo nahoru, takže já jsem se stal druhým mluvčím občanského fóra. ´´ 

 A čím bychom se podle pana Stáry měli v životě řídit?  

,, Vzdělání určitě na prvním místě, určitá pokora vůči předešlým generacím, které se snažily něco 

vybudovat.´´ 


