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Albert Antonín Černý 

životopis pamětníka 

 

Albert Antonín Černý se narodil 4. února 1937 v Bratislavě na Slovensku. Jeho 

tatínek pracoval jako pekař a maminka byla v domácnosti. V roce 1938 se 

přestěhovali do Prahy. V té době jeho tatínek pracoval nějakou dobu na poště, 

pak si zařídil pekárnu a začal pracovat jako soukromý živnostník.  

V roce 1939 začala válka. Přesto jeho dětství bylo celkově hezké, měl co na sebe, 

co jíst, co pít a střechu nad hlavou. Během války začal chodit na základní školu. 

Tatínka mu nacisté zavřeli a měl radost, když se mu na konci války vrátil.  

Po válce se celá rodina přestěhovala do Krnova, kde začal navštěvovat 

gymnázium. Po maturitě se vrátil do Prahy  a začal studovat na Divadelní fakultě 

akademie múzických umění. Ale nedokončil ji, protože onemocněl a jeho otec 

politicky ,,zlobil‘‘. To už u nás totiž vládl komunistický režim.  

V Opavě pracoval v divadle, zde se také oženil. Pak stěhoval do Českého Těšína, 

kde byl 6 let, poté se vrátil do Opavy na 2 roky. Významným životním místem 

bylo pro něj Brno, kde hrál ve Státním divadle. Odtud ho vyhodili, protože 

zakládal Klub angažovaných nestraníků a nesouhlasil s osvobozením 

spřátelených armád v roce 1968. Posléze vystřídal několik dalších zaměstnáních, 

dělal např. skladníka, řidiče tramvaje, elektrikáře, pracovníka krematoria.  

Když podepsal Chartu 77, stal se  jejím neoficiálním mluvčím. Problémy 

s komunistickým režimem jej přivedli do vězení. I zde - Plzni na Borech - se snažil 

společně s budoucím prezidentem Václavem Havlem, budoucím kardinálem 

Dominikem Dukou a dalšími osobnostmi - podvracet republiku.  

Po propuštění z vězení byl neustále sledován Státní bezpečností, která jej občas 

i zatkla.  

Po revoluci v roce 1989 se angažoval v politice. Stal se ministerským radou, 

pracoval v diplomacii. Dnes má 81 let, žije v Otrokovicích a je v důchodu. 


