
Jan Bartuška 

 

Jan Bartuška se narodil 2. února 1948 v Českých Budějovicích do věřící rodiny. Jeho rodiče 

měli dohromady 6 dětí a se starali o sedmihektarové hospodářství s množstvím dobytka. Během 

kolektivizace začaly rodině problémy. Jednou, když jejich rodina nesplnila dodávku vajec, které jim 

někdo ukradl, začali na místním Národním výboru hrozit jeho otci, že ho zavřou a děti dají do 

dětského domova.  

Jeho původ z rodiny středních zemědělců a také to, že strýc otce pana Bartušky byl 

katolický kněz, se dostaly do jeho posudku a způsobovaly mu potíže při studiu i v zaměstnání. 

S obtížemi se dostal na Střední všeobecně vzdělávací školu a poté na pedagogickou fakultu 

v Českých Budějovicích, i když učitel původně být nechtěl. Když mu bylo 20 let, do 

Československa vtrhla armáda SSSR a pan Bartuška se zařekl, že rusky neřekne ani slovo. Na 

vysoké škole jemu a ostatním studentům nabídli vstup do KSČ, Bartuška jim na to odpověděl, že „z 

prospěchářských důvodů nikam nepůjde“. 

Po vystudování měl problém získat povolení učit. Kromě jeho posudku mu byla vyčítána i 

jeho účast na Majálesu v roce 1968. Byl třikrát kádrován u posudkové komise a nakonec poslán učit 

do pohraničí. Také mu vyčítali jeho výlet s kapelou do Jugoslávie v roce 1969. Když se vracel přes 

Rakousko domů, přečetl si v novinách, že Lidové milice zabily několik lidí v Brně a začal 

přemýšlet, jestli se vrátí nebo zůstane v Rakousku. Kvůli své rodině se rozhodl do Československa 

vrátit. 

Na školní inspekci v Českém Krumlově uviděl náhodou poprvé svůj posudek, kde si přečetl, 

že „je schopen dělat doktorskou práci, ale že je málo politicky vyspělý“. Po politických prověrkách 

začal učit v Horní Plané. Tam se mu také stal jeho první kantorský „průšvih“. Když učil literaturu, 

pomohl dětem vysvětlit básničku pomocí Bible. To se dozvěděl ředitel a hned mu hrozil inspekcí a 

vyhazovem.  

Později ještě učil na základní škole v Hořicích a na učňovské škole. V pohraničí, kam ho 

komunisté přemístili, potkával plno zajímavých lidí a i některé Němce, kteří ještě v Čechách zůstali. 

Na učilišti ho zástupce ředitele připravoval, aby jej ve funkci nahradil. Nabídl mu proto v září 1989 

vstup do KSČ, ale to pan Bartuška odmítl. Byl za to několik týdnů vedením školy šikanován, 

naštěstí v listopadu přišla Sametová revoluce. 

 Po revoluci se stal místostarostou Českého Krumlova a po krátkém návratu na učiliště přijal 

místo zástupce ředitele Biskupského gymnázia. Nyní učí na Základní škole při Biskupském 

gymnáziu. 

 


