
Scénář Stanislav Češka  

 

Nahrávky a pořad zpracovaly studentky SZŠ a VOŠZ České Budějovice Magdalena 

Gažiová, Aneta Kroupová, Karla Malínská a Eliška Štěpánová  

 

Studentky: V dnešní době už si někteří lidé nedokážou představit, jaké to je, když mladí lidé 

odcházejí v 18 letech na vojnu. A co více, když odcházejí na vojnu ve státě, ovládaném 

totalitou. Panu Stanislavu Češkovi je 86 let, své mládí prožil ve vesničce poblíž Českých 

Budějovic. Nebylo mu umožněno vystudovat vysokou školu a ve 20 letech prožil 27 měsíců 

v táborech PTP.  

 

Stanislav Češka: „Otec měl truhlářskou živnost, byl tím pádem v nemilosti u těch lidí, kteří se 

po 48. roce dostali k moci.“ 

 

Studentky: Myslel si, že půjde na klasickou dvouletou vojnu. 

 

Stanislav Češka: „(K PTP) Jsme se tam dostali, aniž jsme věděli, kam rukujeme. My jsme 

nevěděli, my jsme mysleli, že odcházíme normálně na vojnu.“ 

 

Studentky: V táborech jim nebylo povoleno nosit zbraň, ani se v průběhu služby vidět se svou 

rodinou. Jelikož byli v PTP lidé s vystudovanou vysokou školou - kantoři, faráři, byl jejich 

odpor vůči nadřízeným spíše pasivní. 

 

Stanislav Češka: „Nás školil nějaký, který neuměl pořádně ani přečíst to, co mu řekli, aby 

přečetl na školení. Tak tam se to vždycky zvrhlo na nějaké zesměšnění lidí, kteří nám měli 

dokázat, že se musíme změnit tak, abychom dosáhli jejich úrovně. Ale jejich úroveň, ta byla 

podúroveň.“  

 

Studentky: Když se z PTP vrátil zpátky, pracoval pan Stanislav v té práci, kterou dříve 

opustil. Ale s komunistickým režimem měl stále problémy. Nejdříve mu emigrovala sestra do 

Kanady a poté i dcera s rodinou. 

 

Stanislav Češka: „Můžu říct, že za velmi složitých okolností vysloveně s ohrožením života 

utíkali z Jugoslávie přes hory. Někde se dostali do ohromné ledové, sněhové vichřice.“ 

 

Studentky: Po sametové revoluci se mu začalo opět dařit. Pan Stanislav si v životě prožil své a 

všem by vzkázal: 

 

Stanislav Češka: „Poprosil bych: zapojte svůj zdravý rozum, učte se, ale (hlavně) buďte 

charakterní.“  


