
Vladislav Vencko - scénář 

Vladislav Vencko se narodil 2. ledna 1936 v Hradci Králové. Jeho dětství bohužel 

zastínil mrak 2. světové války. Pamatuju si na židovské obyvatele, kteří museli 

nosit na prsou židovskou hvězdu a pak se začali postupně ztrácet a už je nikdo 

nikdy neviděl. 

Hukot sirén ohlašujících nálet a chvíle v krytu ve sklepě má však v hlavě dodnes. 

 Pamatuju se, jak přijeli Rusové na tancích a přivezli nám svobodu. To byla 

velká sláva, my jsme je vítali, házeli jim snítky bezu a byli jsme všichni šťastní. 

Netušili jsme, že nás zbavili jedné totality a přivezli nám totalitu další, která se 

začala za tři roky uskutečňovat. 

V roce 1947 nastupuje pan Vladislav první ročník gymnázia, bohužel hned o rok 

pozděhji byla komunisty gymnázia zrušena. Jeho snem byla škola lesnická, to 

bohužel nevyšlo, absolvuje tedy školu vojenskou v Praze, kde se věnuje 

kartografii, atletice a také závodí na koních. Jeho zaměstnáním se stává 

tiskařina.  

Okupaci v roce 1968 prožívá v Praze, dozvídá se to v rozhlasu a ihned se vydává 

do ulic. 

Já jsem šel po tom mostě, mezi těma tankama a mezi těma ruskejma 

vojákama a kouřil jsem. A teď tam byl takovej ruskej vojáček a chtěl abych 

mu připálil tu jeho papirozu, jak oni říkali, tu cigaretu.. A já jsme udělal 

následující, já jsem tu svojí nedokouřenou cigaretu vzal, hodil jsem jí na zem a 

zašlápl jsem jí a šel jsem dál. V tu chvíli jsem měl největší strach ve svým 

životě, protože jsem čekal, že to do mě pustí. 

V roce 69 se účastní 1. výročí okupace, ve Spálené ulici házeli po milicionářích 

dlažební kostky a křičeli ‘Husákovo gestapo‘. 

Prahu opouští v roce 1971 kdy i s manželkou zakouší tu nejtěžší práci 

v zemědělství, po několika letech a milostivém dovolení soudruhů se vrací 

k tiskařině a to do Zahrad.  

 V listopadu roku 1989 byl, jak sám říká, Šťastnej jak blecha a ihned se aktivně 

zapojil do Občanského Fóra.  

Před pěti lety absolvoval lektorský kurz Enviromentální výchovy mládeže a 

pracuje s dětmi v oblasti přírody. 

 


