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(AUDIOREPORTÁŽ – Jakub Trojan: rybář, evangelický farář, veselý člověk s bohatým 

životem) 

 

MAGDALENA: Jsme na návštěvě u Jakuba Trojana. Pohřbíval zemřelého Jana Palacha. Pan Trojan 

se narodil českým rodičům 13. května 1927 – v Paříži. Po dvou letech se rodina přestěhovala zpět do 

Československa.  

 

JAKUB SCHWARZ TROJAN: My, Pařížani, jsme Prahu vnímali jako takovou menší vesnici. To teď 

trochu přeháním, já si samozřejmě na tu Paříž vůbec nepamatuju. 

 

MAGDALENA: Z vyprávění pana Trojana – veselého a sympatického muže – je jasné, že jeho dětství 

bylo stejné jako dětství kteréhokoliv kluka.  

 

JAKUB SCHWARZ TROJAN: Hrál jsem rád fotbal, vždycky jsem rád hrál fotbal, chodil jsem se rád 

dívat na fotbal, na sezemické mužstvo. Nebo jsem chodil na ryby. 

 

MAGDALENA: Během druhé světové války chodil na pražských Vinohradech na gymnázium. Celou 

jeho rodinu válka ovlivnila. 

 

JAKUB SCHWARZ TROJAN: Maminčin bratranec byl v ilegální skupině, Bartoš se jmenovala. A 

měli jsme se s kantory pozdravovat Sieg Heil! Všelijak jsme to flinkali, samozřejmě. Takhle jsme 

zvedli ruku a hned jsme se takhle podrbali. 

 

MAGDALENA: Na konci druhé světové války a na konci střední školy přemýšlel, co dál v životě. 

Váhal mezi teologií a filozofií. 

 

JAKUB SCHWARZ TROJAN: Co budu dělat v životě. Byl jsem lákán tou teologií, uvažoval jsem 

buď o filozofii, nebo teologii, ale když jsem viděl Ladislava Hejdánka, který byl vynikající myslitel, 

tak jsem si říkal, že bych měl radši zvolit tu teologii, která mě přitahovala. Stal jsem se křesťanem 

někdy kolem ´46 roku, kdy jsem prožil takový vnitřní zápas, co vlastně budu dělat.  

 



MAGDALENA: Nakonec vystudoval pražskou Evangelickou bohosloveckou fakultu a dálkově 

Vysokou školu ekonomickou. 

 

JAKUB SCHWARZ TROJAN: Kombinace teologie a ekonomie je vynikající. V té době bylo málo 

farářů, kteří by byli vzděláni zároveň ekonomicky a filozoficky, myslím v naší (evangelické) církvi, 

takže jsem si říkal, to bude dobře, když budu mít vzdělání ekonomické, protože kombinace ekonomie 

a teologie je jedinečná. 

 

MAGDALENA: Problémům se v životě nevyhýbal, spíš naopak. 

 

JAKUB SCHWARZ TROJAN: Mě problémy neodrazují, nýbrž lákají. Je v tom trochu asi deformace, 

snad pozitivní. Nevím, jak bych to nazval, ale jít do průšvihu, to mě bavilo. Protože při těch výsleších 

mě taky bavily ty rozhovory s estábáky. Oni kladli otázky a já jim na ně mohl odpovídat způsobem, 

který mě lákal.  

 

MAGDALENA: Při vyprávění se pan Trojan zmínil o své lásce k rybaření. 

 

JAKUB SCHWARZ TROJAN: Já jsem pstruhař. Chytal jsem pstruhy, rád. To znamená, brodím se 

vodou a nahazuju mušky, a to mě fascinovalo.  

 

MAGDALENA: Na ryby chodil ještě v devadesáti letech, ale to už se o něj manželka vždy bála. 

Občas uklouzl a spadl do vody. Většinu ulovených ryb vracel zpět do řeky. 

 

JAKUB SCHWARZ TROJAN: Je to překrásný, když člověk jde tou krásnou krajinou, slunce září, … 

proudy. Teď nahazujete ty mouchy a chytnete pstruha a zdoláváte ho, někdy pět, někdy deset minut, 

když je to taková čtyřicítka, ten už má sílu, ale těch jsem chytil za život samozřejmě málo. To je 

překrásný, ještě půjdu…, ještě půjdu… 

 

(ZÁVĚREM VLOŽIT ZVUK SPLAVU, TEKOUCÍ ŘEKY?)  
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