
Jaroslava Svatošová

Tess: Pan Jindřich Brixi za války riskoval život, komunisté ho za to 
odměnili vězením. Paní Svatošové bylo tehdy 15 let.

Paní Svatošová: (3. Nahrávka 0:58-1:27) Přišla jsem ze sokola a 
maminka říká, tátu zavřeli. Takže mi jsme měli velkou zahradu, dole 
byl rybníček. A já jsem šla k rybníčku, sedal jsem si na břeh a brečela
jsem. Na to se pamatuju. No a nemohla jsem pochopit, jak můj 
čestnej a spravedlivej táta může bejt zavřenej.

Míša: Jindřich Brixi byl obviněn za účast na selské jízdě 
v Nechanicích, kam ho při tom ani nepustili. Byl zavřen i přes 
nedostatek důkazů na půl roku.

Tess: Za války vozil uprchlým zajatcům po nocích jídlo za hrad Kost. 
Sám doma přechovával tři Angličany a pět Rusů. Po válce jim dal své
civilní šaty a odvezl je na nádraží. Anglií byl oceněn ta statečnost, 
zatímco zde byl stíhán za styk se západem a zbaven majetku.

Míša: Tak jsme slyšeli o Jindřichu Brixim. A co paní Svatošová poté, 
co ji zavřeli otce? Dostala jako dcera kulaka dopis, aby se 
z politických důvodů nehlásila na třetí stupeň škol. Pomáhala doma 
na zabaveném statku.

Paní Svatošová: (4. Nahrávka 0:12-0:41) Moje kamarádky, které se 
všechny do školy dostaly, i když se neučili ani jako já. A já jsem 
jednou na ně volala, ať přijdou nebo, že někam půjdeme, jak jsme 
vždy chodívaly a oni řekly, že nemají čas, že se musej učit a to mě 
teda opravdu vzalo.

Tess: Maminka to tak nechtěla nechat a jely do Mnichova Hradiště. 
Školní inspektor Červinka však řekl: „Mám osobní zájem, aby se děti 
kulaků nedostaly do škol.“ Zkoušely to tedy dál. Nakonec v Turnově 
jim ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy řekl: „Zítra jsou 
talentové ukoušky, jestli je udělá, přijmeme ji.“

Paní Svatošová: (4. Nahrávka 3:21-3:44) Mami jí nikam nepojedu, 
protože to je, vždyť já jsem v životě nemodelovala. Jak můžu z toho 
udělat zkoušky? No a maminka řekla: „Vzpomeň….“a to už byl 
tatínek zavřenej, že je to v tý době „…..vzpomeň si na tátu, tak to 
aspoň zkus.“



Míša: Paní Svatošová se tedy pokusila a uspěla. Díky vzdoru ředitele 
školu absolvovala.

Paní Svatošová: (4. Nahrávka 4:23-4:45) Po maturitě mě profesor 
řekl: „Ty nevíš, jak jsem se za tebe bili, aby tě nevyhodili ze školy, 
protože každej rok chodilo z Mnichova Hradiště, abych tě pod 
nějakou záminkou vyloučili ze školy.


