
Barča: Místo do školy do vězení. Toto je příběh učitele a faráře Ondřeje 
Halamy.

Nela:  Ondřej byl chytrý žák a nadaný atlet. Chystal se studovat na gymnáziu.
Komunistický režim mu to však neumožnil. 

Martina: Pocházel totiž z církevního prostředí, které režim vnímal jako 
nepřátelské. Oklikou nakonec získal střední vzdělání, ale na vysokou školu se zase 
nedostal.

Áďa:  Čekala ho povinná vojna, kde ho zastihly volby. Volit bylo ze zákona 
dobrovolné, ale ve skutečnosti povinné.

Pan Halama: 22.25 (14s) Tak ale já své občanské výsady, svého 
občanského práva nevyužiju a volit nepůjdu. A netušil jsem co takovýto postoj na 
vojně způsobí. 

Nela : Kvůli této události začal být vyslýchán. 

Pan Halama: 23.19 (28s) Vojna je mi vysoce nepříjemná, že si nedovedu
představit, že bych po někom střílel, že bych použil zbraň proti člověku. Co byste 
teda dělal? Tak jsem odpověděl: ,,Nevím, střílel bych do vzduchu, nestřílel bych do 
lidí.“ A všechno to směřovalo k tomu, že mě prostě potřebovali dotlačit do situace, 
abych, když už jsem se vnitřně srovnal, že na tu vojnu půjdu, aby se mě mohli 
zbavit.

Áďa: Anton ho odvezl do věznice na Pankrác v době, kdy byla zavřena řada 
režimu nepohodlných lidí.

Pan Halama: 26.46 (11s) Svatopluk Karásek, což byl evangelický farář, 
s nímž já jsem se osobně znal, a ťukali jsme si tam morseovkou přes zeď jak Hrabě 
Monte-Christo. 

Martina: Obhájce Otakar Motejl, pozdější první český veřejný ochránce 
práv  a první předseda Nejvyššího soudu ČR, mu pomohl z vězení se dostat. Vyvázl 

s podmínkou, ale musel složit vojenský slib. Mimo jiné se v něm přísahala věrnost 
pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.

Barča: Tento svůj slib bere pan Halama dodnes jako osobní selhání. Lidé 
si často myslí, že dnešní doba je stejná jako dřívější komunistický režim.

Pan Halama: 40.45 (26s) Prezident Zeman je vůl. Na celou hospodu. 
Slyšíte? Prezident Zeman je vůl. Nikdo se nezvedl. Nikdo neutekl. Jsem to řekl a řekl 
jsem: Podívejte se Jiří Škutina, to je taková knížečka Prezidentův vězeň, takhle to 
kdysi pronesl a šel do katru. Chápete jaký je velký rozdíl? 

Nela: Měli bychom být vděční za svobodu, v níž žijeme a hájit ji. 




