
Jaroslav Hušek-scénář nahrávky 
 Majda1: Dne 24. února 1920 se narodil pan Jaroslav Hušek. Tohle neuvěřitelné datum 
započalo 98 let zážitků a vzpomínek z doby nacismu, komunismu nebo třeba příchodu moderní 
doby.  
Zuzka1: Někteří lidé se za nacismu věnovali sabotážní práci. Pan Hušek byl jedním z nich.  
P. Hušek #1: „Když vám řeknu, že jsem vyráběl jehlany na propichování aut... A rozváželi to kluci, 
co jezdili autama. To jsou takový tři hroty, jeden z nich je nahoru, a když se to hodí na zem tak 
ten jeden zůstane trčet.“ 
Sára1: Na jeho skupinu nikdy nikdo nepřišel, ale na nacisty má jednu hodně nepříjemnou 
vzpomínku.  
Majda2: Ostatně-kdo by rád vzpomínal na to, jak měl u spánku revolver...  
P. Hušek #2: ,,Když jsme spali u rodičů mojí manželky, tak ráno ve tři hodiny najednou takovej 
kravál, přišla nějaká vizita, chlapi vlítli do místnosti, tak jsem se probudil, hned jsem vylít no a 
dali mi revolver k hlavě.“ 
Zuzka2: Naštěstí se tenkrát nikomu nic nestalo, šlo jen o dost necitlivou kontrolu a komando 
brzy odešlo.  
Sára2: Stejně jako pro celé Československo i pro pana Huška nastala v roce 1945 velká změna.....  
P. Hušek #3: „To jsem vstoupil do strany, byl jsem tam osmnáct let.“  
„ A proč jste ze strany vlastně vystoupil?“ 
„Protože mě předseda závodního organizace tak naštval, že bych mu bejval dal popelníkem, 
poněvadž ze mě dělal reakcionáře, jak se tenkrát říkalo. Kdyby mě nechytil kamarád za ruku, tak 
jsem ho bouch“  
Majda3: Všechno má své důvody a toto není výjimkou.  
P. Hušek #4: „Protože na závodní schůzi jsem si pustil pusu na špacír, začal jsem pány richtovat, 
z Prahy, co tam byli no a když jsme měli stranickou schůzi, tak se do mě pustil. A nelituju toho. 
Měl jsem pokoj, musel jsem teda odevzdat malorážku, ale já jsem ji neodevzdal, dal jsem ji 
kamarádovi a ten ji předal.“ 
Sára3: Ale například na Václava Havla vzpomíná Jaroslav Hušek více méně dobře.  
P. Hušek #5: „Václav byl dobrej chlap, ale byl jako já-vožrala, když to tak upřímně řeknu. Ale 
společenskej chlap to byl dobrej. Jenže zas se mi to nelíbilo, protože za války nosil bílý 
punčochy.“  
Majda4: Jako každý má i pan Hušek k dnešní společnosti pár výhrad.  
P. Hušek #6: „Jak je to možný, že už ty malý děti učíte sexuálnímu životu? Vo tomhle my jsme 
teda vůbec nic... To jsme pochytili leda od těch starších.“  



Zuzka3: Tento rozhovor nám dal opravdu hodně.  
Majda5: Jen co jsme vešly do dveří, už pan Hušek vtipkoval a vítal nás s ohromným elánem.  
Sára4: Je to jasným důkazem, že i když má za sebou téměř celé století, pořád má spoustu 
energie.  
Zuzka4: Zkrátka je to jen o přístupu k životu…  
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