
Scénář rozhovoru – Zdeněk Winkler – žáci ZŠ Slovanské nám. 2 Brno

Úvod:

My, žáci základní školy Slovanské náměstí 2, jsme se rozhodli vám odvyprávět příběh pana Zdeňka 
Winklera, který se zde v Brně narodil 26. 2. 1948.

Svou školní docházku začal na Základní devítileté škole v Brně-Králově Poli na Slovanském nám. 2. 
Další vzdělání získal pan Winkler na Střední všeobecně vzdělávací škole rovněž na Slovanském nám. 7, 
byla to třída s matematicko-fyzikálním zaměřením. Dnes se jedná o Gymnázium Slovanské náměstí.

Vysokoškolské vzdělání zakončil na Přírodovědecké fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Brně. To je dnešní Masarykova univerzita). Vystudovaným oborem se stala odborná fyzika –
obor elektronika a vakuová technika. Psal se rok 1971.

Po škole pracoval jako interpretátor reflexní seismiky u společnosti Geofyzika Brno. V té době vykonal 
pan Winkler základní vojenskou službu. Od roku 1974 až do roku 2021 pracoval ve Vojenském 
výzkumném ústavu v Brně. Celých 47 let se zabýval prací na elektronovém mikroskopu v oboru 
materiálových analýz.

Pan Zdeněk Winkler se věnoval ve svém volném čase mládeži v královopolské farnosti. Jezdil 
pravidelně na utajované tábory a pomáhal pořádat Závody Martina Středy.

Ve svém životě musel čelit spoustě odsuzujícím názorům oproti jeho víře v Boha, obzvláště z tenkrát 
vládnoucí komunistické strany. A to jak v dětství, tak během dospívání i v dospělosti.

~

Adam:
Když jste jezdil na své tajné tábory s mládeží, neměli jste nikdy žádnou potíž? Nepřišli na vás? Přece 
jen v očích komunistických pohlavárů jste se dopouštěli zakázané činnosti.

pamětník Zdeněk Winkler:
24:12 – 24:48: Na táboře si vzpomínám, že jednou přišla policie pod záminkou, že vyšetřuje krádež 
něčeho, takže prohledávala celé okolí a postupovali teda skutečně podle předpisů, že mne zavolali 
ven, venku mne legitimovali. Tenkrát legitka byla taková menší knížka, takže tam se zapisovala všecko 
možný do té legitky a bylo tam zapsané také moje zaměstnání, což byl Vojenský výzkumný ústav. No, 
a on, když přišel po ten Vojenský výzkumný ústav, tak zasalutoval a odešel.

pamětník Zdeněk Winkler:
24:50 – 24:58: A měl tu smůlu, že kdy zrovna když přišel nás legitimovat, tak tam nebyly děti.

Evodie:
A jak jste cítil, když tam přišla ta kontrola? Jaké jste měli pocity?

pamětník Zdeněk Winkler:
26,20 – 26,27: Tím, že zrovna se trefili na čas, kdy tam nikdo nebyl, tak jsem byl celkem klidnej.
26,34 – 26,38: Horší by bylo, kdyby tam třeba ty děcka našli a třeba když by byli zvědaví.

El:
Na základě táboření a díky aktivitě mladých lidí z farnosti od sv. Tomáše vznikly Závody Martina 
Středy, které nesly v názvu vzdělaného jezuitu, který pomohl ochránit Brno před útoky Švédů.“
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pamětník Zdeněk Winkler:
31,31 – 32,04: Závody Martina Středy začaly v roce 1978. To vymysleli tenkrát dva kluci, ministranti od 
kostela sv. Tomáše a v dalších letech se k nim přidaly ještě dvě další farnosti. Byly to závody 
tříčlenných hlídek, takový branný závod, tam byly různé disciplíny na jednotlivých stanovištích.

Val:
„Závody Martina Středy ušly pozornosti komunistů?“

pamětník Zdeněk Winkler:
34,16 – 34,42: Utajit takovou akci byl docela logistický problém. A všichni ve všech těch ročnících před 
tím, než šli závodit, tak jim bylo řečený: „Soutěžíte v Závodu Martina Středy, zkratka ZMS, ale kdyby se 
vás někdo ptal, tak je to Závod mladých svazarmovců.“

~

Závěr:

Pan Winkler i ve věku, kdy by se měl užívat zasloužený klid, nepřestává být aktivním a od roku 1989 až 
doposud pracuje s dětmi a mládeží se specifickými potřebami. Je zakládajícím členem spolku ARCHA 
COMMUNITY založeného na křesťanských zásadách, ve kterém spolu sdílejí život zdravotně postižení 
s dobrovolnými průvodci převážně z řad mládeže.

Děkujeme panu Winklerovi za jeho čas a do života mu přejeme jenom to nejlepší.

2


