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Milan Simon se narodil 11. září 1947 v Praze. Bydlel v nádherném velkém bytě v 

Karlově ulici. Jednoho dne přišli k nim do bytu dva pánové a zatkli jeho otce. Jeho otec 

následně dostal 4 roky v jáchymovských dolech. Po oné události se rodina přestěhovala do 

jiného skromnějšího bytu. 

Otec byl vězněn proto, že vystoupil na veřejné schůzi KSČ, kde pronesl, že idea 

skutečného komunismu u nás není možná. Po tomto výroku byl okamžitě zadržen. 

Po třech letech v Jáchymově prodělal první infarkt, pak pracoval dva roky ve vítkovických 

železárnách a po dvou dalších infarktech umírá.  

Pan Simon měl starší sestru. Na rodiče má výborné vzpomínky. Po zatčení a následné 

smrti otce se jeho matka snažila roli otce převzít a velmi se synovi věnovala.  

Během období pražského jara byl na vojně a byl to pro něj hrozný zážitek. Měl totiž 

kamaráda, který byl na vojně šikanován a psychicky to nezvládl. Ukradl samopal a na nádraží 

se zastřelil. Milan Simon, protože měl službu, musel jet onu sebevraždu vyšetřit.  

V létě 1968 měl z vojny odejít, ale kvůli srpnové okupaci mu byla služba o měsíc 

prodloužena. O překročení vojáků přes hranice se dozvěděl ve tři hodiny v noci. Ráno dostali 

příkaz k obraně vlasti. Dlouho však toto úsilí nevydrželo. Do týdne již generálové popíjeli 

vodku s ruskými protějšky. 



Ke konci socialistického režimu v roce 1988 a 1989 se účastnil protestů proti režimu. 

Jeho kamaráda tehdy chytili a zmlátili. Z podzimu 1989 si pak odnáší i nejlepší zážitek  

v dosavadní historii naší země, a to účast na setkání na Letné, kde vystoupily osobnosti jako 

Václav Havel, které oznámily pád socialistického systému. Z následné politické změny měl 

radost, ale nelíbilo se mu, jak se zachází s lidmi, kteří byli (ne z vlastního prospěchu) v KSČ. 

V létě 1990 do tehdejšího Československa přijela kapela Rolling Stones, což byl pro pana 

Simona další vzácný zážitek. 

Po základní škole se se Milan Simon chtěl věnovat kreslení, proto se chtěl dostat na 

grafickou školu, avšak kvůli jeho původu nepřipadala taková škola v úvahu. Sestra mu nakonec 

sehnala studium na střední průmyslové škole strojnické. Když chodil na vysokou školu, musel 

studovat i mnoho předmětů, které ho vůbec nebavily. Například dějiny mezinárodního 

dělnického hnutí, marxismus-leninismus, politickou ekonomiku a vědecký komunismus. Pan 

Simon později začal studovat druhou vysokou školu. 

Přihlásil se na filozofickou fakultu a k jeho údivu ho přijali. Seznámil se zde se spoustou 

skvělých učitelů, kteří mu doporučili filmovou akademii (FAMU). Věnoval se 

dokumentaristice. Natáčel pro Českou televizi. Jeden z jeho filmů se věnoval významnému 

českému architektovi Josefu Hlávkovi.  

Když dostudoval, chvíli pracoval jako psychoterapeut. Potkal lékaře, který mu doporučil, aby 

šel potřetí studovat, a to na pedagogickou fakultu. Poté začal učit na stejné střední škole, na 

které kdysi studoval. 

Se svou manželkou žije již třicet let, závodně lyžovala, a tak se seznámili na lyžích. 

Kromě sportu je spojuje další společný zájem, cestování. Už když byl na škole, s kamarády 

koupili a zrenovovali jachtu, o prázdninách s ní jezdili po moři. Za dvanáct let propluli celý 

sever Středozemního moře. Říká, že právě na moři si člověk uvědomí, že se musí spolehnout 

hlavně na sebe. Tam musíte všechny situace vyřešit sami a vždy se nějaké řešení najde.  

V roce 1983 Milan Simon vycestoval do Holandska na zvací dopis. Měl v této zemi 

kamaráda, který tam emigroval. Nejvzdálenější kout naší planety, kam se pan Simon vypravil, 

je Francouzská Polynésie.  

 

 
 


