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Paní Jaroslava Mertlová se narodila v červenci 1935. Do školy začala chodit roku 1941 na 

Pankráci, kde také bydlela s rodiči a dvěma sourozenci. Jako dítě zažila 2. světovou válku. 

Celkem o válce jsme nic nevěděli, protože jenom vím že, hrozně rodiče dbali na to, aby 

bylo zatemnění, aby nebyla ani skulinka, kterou by bylo vidět světlo do bytu. Nesměli 

jsme poslouchat cizí rozhlas, krátké vlny pokud vím. Jenomže můj tatínek za války 

dokonce ty krátké vlny do toho rádia instaloval, takže to bylo pod trestem smrti. 

Pamatuju se, že jednou v 11 hodin někdo večer zazvonil za dveřma a maminka nás 

všechny tři objala a říkala - děti už je to tady, někdo to asi prozradil. 

Ale naštěstí to byla jen hlídka, která je přišla upozornit na skulinku v zatemnění. Z paměti 

jí dosud nezmizelo datum 14. února 1945, největší nálet na Prahu. Maminka měla ten 

den zlý sen a Mertlovic děti místo školy nechala doma. 

Prostě hukot strašný byl a od těch letadel byly jako bublinky takový. A to právě házeli 

ty bomby. No a to my jsme nevěděly a maminka říká - pojďte radši od toho okna dál a 

než to dořekla tak jsem se probudila v koupelně s rozbitou hlavou. Tekla mi přes obličej 

krev, maminka měla namočený prádlo ve vaně v koupelně tak mě tam něčím omývala. 

Slyšela jsem strašný rachot v baráku, jak lidé utíkají a mě vzali a někdo mě vzal do 

náruče a nesli mě do Lidového domu. 

Kde ji ve zřízeném lazaretu ošetřili. Stejně jako tehdy pomohli Jaroslavě Mertlové, i ona 

pak pomáhala jiným. A nejen neteři, kterou si o mnoho let později vzala do pěstounské 

péče. Od roku 1992 pracovala i pro nadaci Olgy Havlové – vyřizovala pro ni 

korespondenci. 

Můžu říct, že paní Olga Havlová byla velice vzácná žena a dáma a setkala jsem se tam i 

s panem prezidentem. Kdy přišel k nám, pokorně bych řekla, do kanceláří a zjistil, 

protože jsme tam chodili ve večerních hodinách, že máme špatné osvětlení…a do 

druhého dne se zlepšilo…osvětlení…přidali nám teda světla. 

V současnosti je Jaroslavě Mertlové 85 let a jejím velkým snem je se dožít obdivuhodných 

100 let podobně jako se téměř podařilo její mamince. 

***** 


