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Vstup 1 
Líbivé slogany podbízející k budování socialismu, ale taky perzekuce lidí, kteří se postavili 
zvůli totalitního režimu. To byla padesátá léta, do kterých se narodil Jan Hrabina, který na 
dobu svého dětství vzpomíná: 
 
 „Já na ni dnešníma očima, ale i tehdejšíma nenahlížím zle. Viděl jsem ji jako každý kluk, 
svítilo sluníčko, v zimě byl sníh a led, rodiče jsme měli rádi, byli jsme spokojená rodina. Je to 
doba, ve které jsem žil.“ 
 
Vstup 2 
V dospělosti opakovaně odmítal nastoupit na vojnu a stal se třídním nepřítelem. 
 

 „Byla to buzerace. A oni mě skutečně povolali, ale povolali mě do takzvaný náhradní služby a 
to znamená, že jsem nemusel na vojnu jako navléknout mundůr na celý dva roky, ale jenom 
na půl roku, ale předtím jsem mohl rok a půl pracovat v továrně. Tak jsem to odmítl a byl 
jsem zavřenej na 2,5 roku.“ 
 
Vstup 3 
Trest mu prodloužilo i to, že podepsal Chartu 77. 
 

,,Já jsem si řekl, že nebudu mlčet a že veřejně vystoupím z řady´´  
 
Vstup 4 

V listopadu 1989 se Jan Hrabina aktivně zúčastnil sametové revoluce. Šířil informace o tom, 
co se děje, prostřednictvím Nezávislého tiskového střediska. To stálo mimojiné u zrodu 
pozdějšího týdeníku Respekt. 
 

„No konkrétně toho 17. listopadu jsem zrovna doma měl cyklostyl a množil jsem nějaký 
nelegální tiskoviny, takže jsem nebyl na těch demonstracích. Ale potom co se tam událo, jsme 
se sešli skupina lidí v bytě Saši Vondry to je dnešní diplomat. A to jsme založili tiskové 
středisko. To tiskové středisko první měsíc fungovalo částečně jako i taková hlásná trouba 
Občanského fóra. Měsíc jsme zveřejňovali a rozmnožovali všechny možný informace, který se 
nám donesli z Prahy a z celý Český republiky. Rozváželi jsme je pomocí taxikářů a 
dobrovolníků po celé republice.“ 
 
Vstup 5 
Přesto, že se postavil režimu, dnes kritizuje černobílé vidění komunistů. 
 
„Komunista nebyl nepřítel. To je taková ideologická zkratka a já tyhle zkratky nemám moc 
rád. To bylo za komančů, to bylo za nacistů, a to je taková zkratka, která strašně ten problém 
zjednodušuje na černobílé vidění, já jsem tady a komunista je můj nepřítel, není to tak. Byla 



tam spousta odstínů šedi a asi i nějakých barev a zpětně si já vůbec nedovolím někoho 
hodnotit a odsuzovat a soudit.  
 

Vstup 6 

I když věděl, co ho čeká, se Jan Hrabina nebál vystoupit proti režimu a stát si za správnou 
věcí. Příběh jeho života je velmi inspirativní a dnešním generacím vzkazuje: 
 
 „Nebát se vystoupit ze zákrytu, nebát se vystoupit z šedivého davu i když to člověka bolí, tak 
jít v životě do nějakého rizika, protože člověka obohatí víc prohra než nějaké laciné vítězství.“ 

  


