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Radkin Honzák je český psychiatr a spisovatel. Narodil se v březnu 

1939 v Praze. Své dětství prožil za války. Tatínek, který mu byl 

velkým vzorem, měl lékárnu na Dobříši. Oba rodiče byli velmi 

stateční. 

,,Tatínek na Dobříši vystrčil prápory spojenecké z oken a tam ustupovala ta SS 

divize ze Štěchovic, sice pospíchali, aby se dostali včas k těm Američanům, ale 

nezaváhali, zastavili se a frkli nám do oken dva pancrfausty, takže z toho bytu 

nezbylo nic, tam nikdo nebyl náhodou, zbyl koberec, jo a z toho koberce jsme 

ještě po dvou letech vytřepávali takový ty jemný skleněný pilinky, jak to 

rozflákalo úplně všechno.“ 

Nástup komunismu v roce 1948 krutě zasáhl i jeho rodinu. Blízkým 

příbuzným pana Honzáka byl poválečný ministr spravedlnosti 

Prokop Drtina, který byl v roce 1953 uvězněn. 

,,No a pak dostal patnáct let, z kterejch si asi dvanáct vodkroutil. Krásný bylo, že 

seděl s Gustávem Husákem v jedný base a Gustáv Husák je nutil, aby dělali 

rekordy, když loupali cibuli nebo drali péří.“ 

V dětství chtěl být popelářem nebo hasičem, nakonec však 

vystudoval medicínu a během studií se rozhodl, že se bude věnovat 

psychiatrii. 

,,Nastoupil jsem napřed do Kosmonos do psychiatrický léčebny a po čtyrech 

letech jsem vyhrál konkurz do Prahy jako konziliární psychiatr v tehdejším 

ústavu pro výzkum výživy, což byl výzkumný ústav v Krči.“ 

 



Radkin Honzák byl aktivním členem Klubu angažovaných 

nestraníků, proto se ocitl v hledáčku STB. 

,,Voni mě neměli rádi vod samýho začátku.“ 

,,Když jsme měli ty sedánky, tak tam přišel třeba Mlynář a říkal: „Neblbněte, 

v tý Moskvě jsou z vás víc zděšený než z Dubčeka.“ A nás bylo něco už kolem 

půl milionu registrovanejch Klubu angažovaných nestraníků, takže  to byla první 

věc, kterou zrušili po tom osmašedesátým.“ 

Radkin Honzák je i ve svém věku velmi aktivní, je autorem mnoha 

knih o psychologii a pravidelně se na svém blogu vyjadřuje 

k současné situaci, pro mnohé je vzorem a inspirací. 

,,Je dobré myslet, je dobré kriticky myslet a je dobré podívat se na silné a slabé 

stránky těch lidí, který se rozhodnem, že budeme  následovat.“ 

 


