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Dne 14. 12. 2018 jsme se potkaly v Příbrami s pamětníkem panem 

Jaroslavem Fousem, který se narodil se 22. června 1946 v Hájích u Příbrami 

jako třetí dítě v rodině řezníka.  

Jeho otec Josef Fous byl za druhé světové války nasazen do na nucené 

práce do Německa. 

Protože měl dvě děti, tak utekl. A tady se schovával. A jak je to v Čechách 

zvykem, tak ho soused udal. Mohl si vybrat, zda půjde do koncentráku nebo 

k četníkům. Tak si vybral k četníkům. Mezi tím se jim povedlo si udělat další dítě, 

a to jsem byl já. 

  

 

Základní školu Jaroslav Fous studoval na Základní devítileté škole v Příbrami, 

poté se vyučil důlním zámečníkem na Středním odborném učilišti Příbram – 

Dubno. Když se vrátil z vojny, pracoval dvacet let na šachtě v Příbrami.  

 



 

 

Nejsilnějším zážitkem pro pamětníka byl rok 1968. 

V té době už byli lidé nadšení, že se to tady obrátilo a že už se může začít 

podnikat. Může se klidně říct na svou hubu, co si člověk myslí. To se do té doby 

říkat nesmělo. Že se konečně nebude žalovat jeden na druhého a podvádět a že 

to bude něco jiného. Lidi měli nějakou naději.  

 

Ale v srpnu roku 1968 přišla okupace vojsky Varšavské smlouvy a zhroutily 

se nejen všechny ideály pana Fouse, ale jeho vztah s o čtyři roky starším 

bratrem Josefem, který emigroval. 

 

Pak přišla Sovětská armáda nebo spřátelený armády všecky. A to ho rozhodilo na 

tolik, protože jim věřil - Sovětům. Byl v tom odmalička vychováván. Tak jim věřil, 

ale najednou ho takhle zklamali. Tak řekl, že už tady nebude, že je to všechno 

samá lež. A 4. července 1969 odešel do Německa. Z toho Německa odešel do 

Kanady, Toronta.  



 

 

Pro Jaroslava Fouse bratrova emigrace měla velké důsledky, nejen že na 

dlouhou dobu ztratil bratra, s kterým se nemohl vidět, ale byl kvůli jeho 

odchodu do ciziny celkem šestkrát zadržen a vyslýchán. V té době, kdy 

bratr emigroval, Státní bezpečnost kontrovala i všechny dopisy, které si 

psali, a pravidelně odposlouchávala soukromé telefonní hovory.  

 

 



 Pan Jaroslav Fous byl zadržen i roku 1984, kdy se mu podařilo setkat se s 

bratrem po dlouhých letech v bývalé Jugoslávii a komunisté toto setkání 

označili jako “nepovolený styk s cizí osobou“. Sejít se rodina svobodně mohla 

až v roce 1991, po Sametové revoluci. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

S bratrem si píší dopisy dodnes, ale už se nesetkávají, zvláště kvůli 

zdravotním potížím a dálce, která je dělí. 

 

 

 

 

 

 


