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Paní Kristina Čermáková, rozená Fučíková se narodila 20. prosince 
1935 v Praze. Pochází z katolické pětičlenné rodiny literárního kritika a 
nakladatele Bedřicha Fučíka a překladatelky z němčiny Jitky Fučíkové. 

Tatínek paní Kristiny studoval v Praze srovnávací literaturu, kde na 
fakultě poznal její maminku, se kterou se potom v roce 1929 vzali. 

Její tatínek po studiích dostal nabídku od ředitele nakladatelství 
Melantrich, aby tam šel pracovat. 

Musím říct, že uměl jednat s lidmi a přivedl nakladatelství k 
rozkvětu... Začali mu ale vytýkat, že vydával knihy, které napsali 
katolíci a komunisti. Tatínek říkal: „To není komunistická nebo 
katolická literatura. To je dobrá literatura.“ 

Jednou, když byl tatínek ve škole, kam chodil její bratr, protože ho odmítli 
připustit k maturitě z politických důvodů, zazvonili u nich doma tři pánové 
v kožených kabátech. Ptali se po tatínkovi. Když zjistili, že není doma, 
tak řekli, že si na něj počkají. Mezitím udělali domovní prohlídku. 

Pánové to dodělali a maminka se ptala, co má tatínkovi s sebou dát. 
Oni říkali, že nic, že do večera ho máme zpátky. Bylo 24. května 
1951. Pak jsme ho viděli až u procesu 2. července 1952. Po týdnu 
jsme dostali vyrozumění, že byl zajištěn Státní bezpečností. A pak 
už vůbec nic. Nevěděli jsme, jestli žije, prostě vůbec nic. 

Když odcházel, bylo mu 51 let. Byl to muž plný síly, s takovou 
černou hřívou na hlavě a když jsme ho viděli u soudu, tak přišel 
úplně hubený člověk... prostě hrůza! Oni je tam mlátili. Nechali je 
třeba celou noc chodit v pantoflích nebo i na boso, takže tatínek 
měl potom zhroucenou klenbu na nohách. 

Otec paní Čermákové byl propuštěn po 9 letech na amnestii v roce 1960. 
Tolik let věznění se na něm krutě podepsalo.  

Když se vrátil z věznice, tak ani nemluvil. Pokud někdo promluvil 
hlasitěji, vyskočil, dokonce se bál jít ven. Když je propustili, tak je 
odvezli autobusem na Palackého náměstí a tam je vyhodili. A řekli, 
ať se nějak dostanou domů. 

P
aní Kristině nikdy nebylo umožněno studovat vysokou školu. Pracovala 
celý život v knihovně. Vdala se za Josefa Čermáka, který je dnes 
největším odborníkem přes Franze Kafku. Mají spolu 4 děti a dnes už i 
11 vnoučat. Paní Čermáková dnes spokojeně žije se svým mužem 
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