
Ivan Binar-medailonek

Měli jsme úžasnou příležitost setkat se s inspiratiní osobou Iianem Binarem  který se
narodil 25. čerina 1942 i Boskoiicích  kde prožil krásné dětstií. Zanedlouho se s rodinou 
odstěhoial do Hradce u Opaiy za prací jeho otce. Zde nastoupil do priní třídy. Po únoru 
1948 jeho otce z pracoiního místa iyhodili  a tak se museli přestěhoiat do Opaiy. Tam 
odmaturoial  ale kiůli komunistckému režimu nemohl jít na iysokou školu.

 Naštěstí byl i Ostraiě noiě oteiřen pedaoooický insttut  kam byl přijat. Nějakou 
dobu učil český jazyk  dějepis a iýtiarnou iýchoiu. Ale tyto předměty pana Binara moc 
nebaiily  a tak odešel. 

Našel dobré místo i krajském domě pionýrů a mládeže  kde iedl malířský kroužek. 
Protože ho baiila noiinařina  tak po nějaké době dostal nabídku dělat redaktora i časopise 
Tramp. Byl jím tři roky. Mezitím založili i Ostraiě diiadélko Pod Okapem  hráli kabarety  
které byly inspiroiány Prahou. Později se ale diiadélko rozpadlo.  Když přišel rok 1968  tak si 
išichni mysleli  že budou siobodní. Založili noié diiadélko  které už nebylo studenské a 
jmenoialo se Waterloo. Neznámí lidé pana Binara udali pro hraní protsoiětských témat.

 V roce 1971 byl pan Iian Binar zatčen. Ve iězení i Plzni na Borech stráiil rok. Během 
tohoto roku měl spoustu času na psaní knih a přemýšlení o budoucnost  co s ním a jeho 
rodinou bude. Po propuštění z iězení byl konec s jeho sny a cíli. 

V lednu 1977 pan Iian Binar podepsal Chartu 77  což bral jako samozřejmost. Tento 
rok byl pro rodinu pana Binara ielmi zlomoiý  protože emioroiali do Vídně. Prožíiali ielmi 
těžké období  museli se iypořádat s noiým cizím jazykem  který doposud neoiládali a s 
odchodem ze sié rodné země  kde nechali příbuzné. Pan Binar naiázal ie Vídni spolupráci 
s rádiem Siobodná Eiropa  kam praiidelně přispíial a pracoial zde jako odposloucháiač 
České teleiize. Když se uiolnilo lepší místo  dostal se do samotné redakce a zpracoiáial 
českosloienské informace. Zanedlouho se pan Binar s rodinou přestěhoial z Vídně do 
Mnichoia za sídlem stanice  kde se dočkali Sametoié reioluce. Konečně se mohl se siou 
rodinou přestěhoiat zpět do  Prahy  ale ie Siobodné Eiropě pokračoial stále až do roku 
2002.

Iian Binar psal knihy po celý siůj žiiot  i když byl kdekoli. V roce 1969  iydal siou 
priní dětskou knihu  která nesla názei Knížka o tom  jak pan Bouda s cirkusem se siětem 
loudá. Později išak začal iydáiat knihy nejen pro dět  ale i pro dospělé. Mezi nejznámější 
knihy pro dět patří: Bořiioj a blecha Flo‘  Kam se poděl Jeníček  O Záhořoii  prasátku s kníry 
a Králík Fiala. Také píše literaturu pro dospělé  například: Reioluce  Ohrada  Peckoiá jáma  
Jen šmouha po nebi a další…

Na záiěr rozhoioru nám pan Iian Binar řekl  že je důležité   číst číst a číst‘‘  a že jeho 
žiiotním mottem je masarykoiské   nelhat a nekrást.‘‘
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