
Scénář rozhlasové reportáže – pamětník Karel Havlina 

Pan Karel Havlina se narodil 25. července 1951 v Káníně. Na své dětství rád vzpomíná, i 

když už od útlého věku měl mnoho povinností. Když byl čas, hrál si s ostatními dětmi na 

návsi, fotbal, honili obruč z kola.  

Činnost byla nejlepší utýct z baráku, aby nemusel člověk dělat, aby nemusel krmit krávu, 
nemusel chodit pást husy, koupat je, tak utýct někam na hřiště, s klukama si zahrát fotbal, 
ňákou tu válku s prakem. 

Do školy chodil Pan Karel Havlina do Libice nad Cidlinou. 

Jeden čas jsme museli chodit v pionýrských šátkách, v bílý košili. Byly tresty osobní, pamatuji 
si, že při geometrii nám třeba pan učitel za špatně ořezanou tužku ji zlomil, dostali jsme 
ukazovátkem přes ruce natažený. Hodně se tam mluvilo o ruštině, ruština byla povinná. 

Po základní škole šel pan Karel Havlina do učení, nastoupil v Nymburce na železniční učiliště 

obor strojní zámečník. Při studiu nadále každý den pomáhal doma.  

Nikdy neřešil módu. Nosil to, co bylo. Teprve v době dospívání se snažili oblékat v duchu 

rock´n´rollu a Beatles.  

Chtěli jsme rifle, který byly nedostupný. První rifle jsem někdy měl v 17, ve 18, kdy jsme 
pracně sehnali bony, což byly tuzexový poukázky. Jeli jsme si koupit s bratrancem do Prahy 
první rifle, který nás stály 45 bonů. 

Srpnové události vnímal pan Karel Havlina jako učeň 3. ročníku. 

Pamatuji si, že babička zapla ráno rádio, tam rozhlas volal o pomoc. Děda prohlásil, že bude 
válka, že nás přepadli Rusáci. 

Zprávy o dění se k rodině Karla Havliny dostávaly opožděně. I tak se do něj aktivně zapojil, 

psal s kamarády na veřejnosti hesla jako Smrkovský na Hrad, za což byli předvoláni na 

Národní výbor. 

Listopadové události roku 1989 vnímal Karel Havlina poklidněji než lidé v Praze. Dozvídali 

se o nich s dvoudenním zpožděním. Aktivně se do dění zapojil přímo v místě svého 

pracoviště, v Jednotném zemědělském družstvu Poděbradské blato.  

A co vzkazuje dnešní generaci? 

Vaše generace by si měla uvědomit, co vaši tátové a vaši dědové pro tu revoluci, pro vás, pro 
budoucnost tohoto národa udělali.  


