
Příběhy našich sousedů

Scénář pro rozhlasovou reportáž

Patrik Benda

Viktorie Prchalová: Je srpen 1974 a v rodině Kamily a Václava Bendových přišlo na svět 4. dítě, 
syn Patrik.

Alice Szadkovská: Ale protože v době komunistické normalizace vyrůstal v rodině jednoho ze 
zakladatelů  Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a zároveň signatáře Charty 77, jeho dětství 
bylo jiné než jeho vrstevníků.

Viktorie Prchalová: Když byly Patrikovi 4 roky, tatínek byl spolu s dalšími členy VONSu odsouzen 
na 4 roky do vězení.

Citát  : ,,Z ničeho nic prostě táta nebyl, tak jsem se hrozně bál o mámu a často jsem se jí ptal jestli ji 
taky nezavřou.“

Alice Szadkovská: Život Bendových nebyl snadný ani po tátově návratu z vězení. Státní bezpečnost 
u nich často prováděla domovní prohlídky.

Citát:  ,,Jedna z opravdu temných dětských vzpomínek je jedna z prohlídek, když jsem byl 1., 2. 
třídě, kde ještě jakoby prohlíželi náš pokoj, takže nás nepouštěli spát…..Pamatuji si, jak tam s náma
komunikovala stále paní od StB, která byla doopravdy nepříjemná.“

Viktorie  Prchalová: Tatínka často zavírali na 48 hodin do cely předběžného zadržení a pro celou 
rodinu to bylo hodně stresující

Citát: ,,Protože oni ho zavřeli a my jsme nevěděli, jestli je to na těch 48 hodin, nebo jestli bude 
další proces a na další 4 roky, což samozřejmě pro dítě, který už něco takovýho zažilo, není nic 
příjemného.“

Alice Szadkovská: StB ovlivnila život Patrikovy rodiny i prostřednictvím nejmladší dcery, kterou 
zakázali pokřtít v kostele, kam obvykle chodili.

Citát: ,,Přišla sem státní bezpečnost a řekla…, že to se nehodí aby křtil dítě tohohle nepřítele 
státu.“

Alice Szadkovská: Dítě nakonec pokřtil arcibiskup Tomášek v soukromé kapli.

Viktorie Prchalová: Patrikovi sourozenci nemohli studovat na středních školách, které si vybrali, a 
Patrik věděl, že se musí vždycky dobře učit.



Citát: ,,Souvisí s tím to...že jsem věděl od sourozenců, že se nedostaly na školu, ačkoliv vyhráli 
olimpiádu. To jsem, věděl, že nesmím v ničem polevit, protože by se to mohlo proti mně nějakým 
způsobem obrátit, mohlo by to uškodit rodině.“

Alice Szadkovská: Díky dohledu stb se Bendovi stýkali nejen s ostatními disidenty, ale i s lidmi, 
kteří sice vycházeli z jiných názorů, ale přesto jim nezištně pomáhali. To Patrika Bendu ovlivnilo i 
v dospělosti.

Citát: ,,Je málo lidí, které bych neměl rád, protože mají jiný názor. To, že má člověk jiný názor je 
pro mne  úplně normální, protože jsem v tom vyrůstal, lidé kteří určovali můj život, starali se o mně 
a podobně, byli lidé z úplně jiného ranku než moji rodiče a pro mne to byla norma.“


