
Scénář k rozhlasové reportáži  

Hana Palcová 
Bylo 13.11.2018, když jsme se paní Hany Palcové zeptali na její životní příběh. 

Narodila jsem se 4. prosince 1946. 

Paní Palcová se narodila v Praze v Bubenči. Když jí bylo 6 let, přišel velký 

zásah do jejího života. 

Mně zemřela maminka, když mi bylo 6 let, tak to byla taková významná a špatná 

událost v mém životě, ale měla sem velmi hodného otce a velmi hodnou sestru 

starší, takže ty mi ňák usnadňovali život.   

Jednou ráno roku 1968, když paní Palcová vstala, byla v šoku. 

Takže ráno sem si pustila rádio a tam začali říkat, že cizí vojska přijela a okupovala 

nás a přijíždějí přes hranice tanky, a já sem si říkala, že to je ale blbej vtip, že to je 

hra, protože před tím dávali ukázku z Války světů od Orsona Wellese, kdy marťani 

nás napadnou, tak sem měla ten pocit, že přišli marťani asi. 

V letech 1986 až 1996 pracovala paní Palcová jako redaktorka Hlasu Ameriky. 

Pracovala pod jménem Hana Vávrová. 

V Americe jsem se ocitla emigrací. My jsme jako rodina, já, můj manžel a dítě... syn, 

synovi bylo tehdy devět, jsme odjeli, protože jsem měla potíže s tajnou policií STB, 

která při jedné mé návštěvě cestovatele Jiřího Hanzelky, tak mě nebo nás 

odposlouchávala, on tam měl odposlouchávací zařízení, no a potom, když to 

zpracovali, protože my jsme se volně bavili o našich názorech na společnost, když to 

policie zpracovala, tak si mě zavolala a mimo jiné mi vyhrožovali že... mého syna 

zabijou. 

Podle Hany Palcové měl Hlas Ameriky velký význam, a proto tam také začala 

pracovat. 

Já sem tam nastoupila v polovině osmdesátých let, a to bylo dobře slyšitelné ten 

Hlas Ameriky, který vznikl, vlastně začal vysílat v roce 1942 a během 2. světové 

války, tak často ho rušili tady komunistická vláda. 

A nakonec se rozhodla vrátit do své rodné země. 

Ten důvod, proč jsem odešla, vlastně zmizel. Ta země už je svobodná a já sem 

chtěla žít ve svobodný zemi. 

 


