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Ve středu 19. prosince jsme se poprvé sešli s panem Šulcem v místnosti 

parlamentu naší školy.  

Pan Karel Šulc, narozen v roce 1945 zažil poválečné události a i rok 1968,  o 

kterém se nám rozhodl vyprávět.       

 

 

Pan Šulc pochází z Červeného Kostelce. Má o čtyři roky mladší sestru. 

Přestože ho přijali na gymnázium, šel studovat na střední průmyslovou školu. 

  



Následně  šel na vysokou zemědělskou školu, při které docházel na vojenský 

výcvik .  Po vystudování školy pracoval jako zemědělec, ale to ho ovšem 

nebavilo, a tak se rozhodl přistěhovat za svou přítelkyní do Mladé Boleslavi, 

kde si našel práci jako programátor v ŠKODA AUTO a.s. Nakonec pracoval jako 

učitel na Obchodní akademii v Mladé Boleslavi. 

 

                                    Karel Šulc v první řadě zprava čtvrtý 

 

 

 

 

 

 

 



Když byl pan Šulc mladý, zapojoval se do spousty různých aktivit, jako 

například roznášení letáků. Ale i teď ve svých úctyhodných sedmdesáti třech 

letech má úžasnou zálibu a to, že dělá zvukaře ve skupině HOT CLUB. S touto 

skupinou spolupracuje a účastní se koncertů už 55 let.  

      

Plakát výročního koncertu skupiny HOT CLUB 



V roce 1968 byl na vojenském výcviku poblíž Prahy zrovna v době, 

kdy ruská vojska začala okupovat Prahu. Proto jsme se ho zeptali,           

jak se v tu dobu cítil . 

“Byla to situace tak zvaně nezvyklá je to něco, co se stane poprvé 

v životě, jste účastníkem opravdu tvrdé reality kdy dá se říct reálně 

jde o život „ 

Byl to pro něj velice nezvyklý pocit.  

 

 

 

Poté jsme panu Šulcovi pokládali otázky ohledně vedení státu. Na 

to nám odpověděl celkem stručně, a to tak, že se vláda a vedení 

státu nezměnily.  

               



 

Následně nás zajímalo, zda se dalo v této době vycestovat do 

zahraničí. 

Prozradil nám, že v této době byl zrovna v Německu kde, si našel 

několik dobrých přátel, ale poté se dozvěděl, že československé 

hranice byly uzavřeny a on se musel rozhodnout, jestli chce zůstat 

v Německu, nebo se vrátit do Čech za rodinou. 

        

Pro návrat domů se rozhodl, aby jeho rodiče nezůstali sami, jelikož 

jeho sestra byla ve stejnou dobu v Anglii kde pracovala jako chůva, 

a pan Šulc nevěděl zda se jeho sestra k rodičům vrátí. Nakonec se 

domů vrátili oba dva, pan Šulc i jeho sestra. 

 

 



 

Natáčení a zpracovávání videa nás bavilo, děkujeme panu Šulcovi za 

jeho příběh a ochotu, panu učiteli Brynychovi za pomoc s 

odesíláním, a všem učitelům, kteří nás omluvili z hodin, na kterých 

jsme kvůli tomuto projektu nebyli. 
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