
Medailonek pana Karla Šulce 
- *18.8 .1945 na konci druhé světové války 

- Pochází z Červeného Kostelce 

- Jeho sestra se narodila v roce 1949 ,kdy končil lístkový systém 

   1960 

Sice ho přijali na gymnasium ,ale kvůli nátlaku rodičů musel odejít na ekonomku.  

On sám na průmyslovou školu nechtěl , ale i přesto ji vystudoval a po ukončení studia šel pracovat do 

továrny. Mimo jiné pracoval na statku, kde se věnoval kovářskému řemeslu, opravoval zemědělské 

stroje. Učil také na obchodní akademii. Ve škodovce pracoval jako programátor a následně jako 

vrchní programátor. 

 

1968 

 

Po čase se rozhodl studovat vysokou školu, jenže ho čekalo složité rozhodnutí. Vybíral si mezi 

vysokou školou Ekonomickou a Zemědělskou. Přesto se rozhodl studovat vysokou školu 

Zemědělskou. 

 

Jít na vojnu bylo povinné. Byl tam poměrně přísný řád. Jakmile bez povolení opustili kasárny , ihned 

následoval trest vazby. To platilo i v případě, že člověk opustil kasárny na delší dobu. Spalo se na 

palandách. Dva týdny se muselo intenzivně trénovat a v kasárnách chodit oblečeni ve vojenské 

uniformě. Do školy bylo povoleno chodit v civilním oblečení. 

 

V tento rok mu bylo operováno slepé střevo, což znamenalo , že musel zůstat na koleji. Jenže v tuto 

dobu přelétali ruské vojska přes jeho kolej na pražské letiště Ruzyně a tím započal chaos  ve městě. 

Přibližně 150 000 vojáků se objevilo v pražských ulicích, tanky přejížděli barikády. Vojáci varovně 

stříleli do vzduchu a nějací z nich dokonce do Národního  muzea. Lidé zapalovali tanky stoupali si 

před ně na protest a autobusy, auta a tramvaje jim sloužily jako barikády. Sundávali se cedule a názvy 

ulic ,aby se nezvaní hosté neorientovali ulicích.  

Možná že se po čase situace v Praze uklidnila ,ale protesty se konali neustále a na ulicích se 

objevovali vlajky s demokratickými nápisy. 

Vrcholní představitelé vlády byli odvezeni do Moskvy, kde měli vyjednat dočasný  pobyt ruských 

vojskna našem území. 

 Pan Šulc se aktivně zapojoval do protestantských činností (roznášení letáků) . Vzpomínal na 

historku,kdy projížděl traktorem Prahou , která byla naprostzo prázdná. 

 Postupně se věci zase začali normalizovat.  

Při výjezdu do zahraničí se dostávali tzv. „doložky“ ,kde byly napsány základní informace o daném 

člověku. Při zpáteční cestě se zapisovali nakoupené věci  a maximální hodnota mohla být 500Kčs.  

Mohlo se jezdit do východního Německa , Polska (Pouze na pozvání) , Maďarska a Jugoslávie. 

Jako studentovi se mu podařilo jít do  
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Jako studentovi se mu podařilo jít do  

Oženil se s boleslavačkou, kdy se sní přestěhovali do Boleslavi.  

Má kapelu „Hot club „ už let. Dělá tam zvukaře  
 
 


