
Touha po svobodě v nesvobodné zemi 

Scénář 

 „Svoboda je v první řadě uvědomění, že za všechno, nebude za mě někdo dělat, ale musím to 

udělat já.“  

Dne 20.11. 2019 jsme byly na návštěvě u pana Vlastimila Stratílka ve Vysokém Mýtě, kde žije se 

svojí manželkou Květuší. 

„Jmenuji se Vlastimil Stratílek, narodil jsem se v minulém století v roce 1935 13.1.“  

Vlastimil Stratílek se narodil ve Vysokém Mýtě stejně jako jeho otec, děda i strýc. Vyrůstal se svou 

sestrou Annou Stratílkovou. Tatínek pana Vlastimila vedl spolu se svým bratrem Václavem firmu, 

která vyráběla hasičské vybavení. Tento podnik založil v roce 1899 dědeček pana Vlastimila – 

Václav Ignác Stratílek. Na konci 40. let 20. století však došlo ke znárodnění rodinné firmy. Od té 

doby přibylo v životě pana Stratílka mnoho strastí, protože byl kvůli svému rodinnému původu 

znevýhodňován. Jméno Stratílek se stalo cejchem v tehdejší komunistické společnosti. 

 „Co bys u nás chtěl dělat? Dítě kapitalisty, patříš akorát někde aby ti dali lopatu do ruky.“  

„Proto mě ten pojem kapitalista rozčiluje, protože to byl normální způsob života“  

Po únorovém převratu došlo nejen ke konfiskaci rodinného majetku, ale také k uvěznění Václava – 

strýce Vlastimila. Tatínek se stal řadovým dělníkem a maminky zdravotní stav se velmi zhoršil, 

zemřela v roce 1955.  

Hele Vlasto, říkal strejc. Dyc jsme nikomu vůbec nic neudělali. Nikoho jsme nikdy nepoškodili, 

nikoho jsme neudali. Podporovali jsme, co bylo v našich silách. 

S nálepkou kapitalisty se pan Stratílek setkával každodenně, například během vojny  i 

v zaměstnání, které sháněl jen obtížně. 

„No a já jsem na podzim narukoval na vojnu, v listopadu, k PTpákům“ 

 Život pana Stratílka byl poznamenán dvěma totalitami, tedy obdobími bez možnosti životní volby, 

bez svobody. 

„Tady si vlastně uvědomuju, že my od našeho mládí jsme defacto nepoznali svobodnej a svět bez 

nějakýho válčení nebo střílení nebo utrpení“  

 I přes těžké životní zkoušky však pan Vlastimil nikdy neztratil chuť do života, optimismus a těžká 

doba ho naučila vážit si svobody. 

 Za návštěvu jsme velmi vděčné. Díky panu Stratílkovi jsme získaly nový pohled na společnost. 

Začaly jsme se chovat zodpovědněji a vážit si svobody, kterou v dnešní době máme. 

To že je svoboda dnes, neznamená, že bude i zítra… 

 


