
Kamila Bendová 

Zpracovali žáci a žákyně 8. třídy: Tobias Hedtfeld, Matyáš Prell, Zuzana Huynhová, 

Dominik Smítka 

Ž1: Paní Kamila Bendová se narodila 12 října 1946 a v době 50. let byla malé dítě. Její 

hlavní příběh se měl odehrát až později, ovšem i na toto složité období českých dějin 

vzpomíná. 

Vstup 1   

Ty prvotní myšlenky toho komunismu jsou na první pohled strašně lákavý a to je na tom to 

nebezpečný. Oni vám to jenom položí v takový tý barvě, že se lidi obětujou, že budeme 

budovat lepší svět, že tam už nebude bída, nebude hlad a nebude se nikomu ubližovat 

Ž2: Důležitým milníkem, který ovlivnil její život, byla okupace 21. srpna 1968. 

Vstup 2  

Protože to bylo jednadvacátýho srpna, jsme byli na chatě a ve 3 hodiny v noci nás ráno budil 

náš takovej prastrýček, kterej tam bydlel, tak nám bušil na okna a teďkon říkal: „Armády 

Polska a Maďarska“. A teď to furt takhle opakoval a my jsme pořád nevěděli, co se děje. A 

pamatuju si tenkrát, že jsem šla nakupovat, protože byli obrovský fronty. Lidi nakupovali, 

protože měli pocit, že nic nebude, takovej válečnej komplex, a v tý frontě sem jednou někde 

jen tak jako pípla: „Manžel říká, že je to na dvacet let.“ Tak mě chtěli utlouct těma 

kabelkama, protože měli představu, že to nemůže trvat dvacet let, že to bude na pár měsíců a 

že odejdou. No a říkám, že celou tu dobu pořád jsme říkali něco na dvacet let a čím dál tím 

víc jsme byli ti nejabsurdnější optimisté. 

Ž3: Druhým důležitým momentem bylo její seznámení s filozofem Václavem Bendou, se 

kterým se poprvé potkali jako studenti na Malé Straně. 

Vstup 3 

Položil mně 3 otázky První otázka byla, co vím o Freudovi, protože jsem tenkrát o něm nic 

nevěděla a můj bratr to znal tak to jsem povídala o Freudovi. Druhá otázka byla nějaká 

politická a tu už si nepamatuju. A třetí otázka, co vím o Malém princi, protože to byla knížka 

co v češtině ještě nevyšla. 

Ž4: S manželem se stali hlavními aktéry akce Charta 77, která se stala symbolem 

odporu proti komunistickému režimu v 70. a 80. letech. 

Vstup 4 

 Když manžel podepsal Chartu, tak všichni říkali, že jsme blázni. Hlavou proti zdi že to je 

nesmysl a proč tohle. Já jsem si řekla, že nikdy si nebudu stěžovat, protože každej pak řekne: 

„My jsme ti to říkali.“ Takže já jsem si ze zásady nikdy nikomu nestěžovala. Jde to – vydržíme 

to. 



Ž5: Aktivity Václava Bendy v Chartě 77 mu vynesly pobyt v komunistickém vězení a 

paní Bendová musela z ničeho nic rodinu zabezpečit sama. 

Vstup 5 

Tak já jsem, co jsem mohla dělat no, já jsem se hrozně rozčilovala, protože můj muž vařil a 

nakoupil kopr a nechal se zavřít. Já jsem musela vařit, jsem měla pět dětí, ale já jsem nikdy 

nevařila. Vždycky vařil můj muž. 

Ž: Paní Bendová je velice silná žena, to co dokázala by jen tak někdo nezvládl. My jsme 

velice rádi, že jsme s ní mohly hovořit. 

 

 

 

 

 

 


