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Řekly o panu Jakubu Trojanovi: 

 

Magdalena:  

„Hned jak jsem vstoupila do bytu pana Trojana a začalo se nahrávat, tušila jsem, že to bude 

něco výjimečného. Nezaujal mě jen jako ten, co pohřbíval Jana Palacha, ale jako člověk. 

Moudrý, milý a pozitivní. Pan Trojan nám dal i několik rad do života, kterými se řídím i teď.“ 

 

Zuzana:  

„Pan Jakub Schwarz Trojan na mě působil velmi sympaticky. Přišel mi plný života, na to, 

kolik mu je let.“ 

 

Kateřina:  

„Pan Trojan mi přijde inspirující, protože toho hodně zažil. Návštěva u něj doma se mi líbila, 

ale občas do rozhovoru s panem Trojanem příliš zasahovala jeho manželka, takže ji musel 

někdy zastavovat.“ 

 

Julie:  

„Na návštěvu u pana Trojana jsem byla velmi zvědavá. Hned jak jsme přišli k němu a jeho 

manželce do bytu – a přivítal nás, jsem si říkala, jestli je opravdu možné, že je mu už přes 

devadesát let!? Pan Trojan je neuvěřitelně pozitivní a vtipný.“ 

 

 

Řekli o panu Jakubu Trojanovi: 

 

učitel Tomáš Sekan: 

„V rámci projektu Příběhy našich sousedů si vybraný tým děvčat zvolil Jakuba Trojana. Než 

se dostal do úzkého výběru adeptů na natáčení, mnoho jsem o něm nevěděl. Z návštěvy u 

Trojanových jsem měl trochu strach. Starší muž, jeho energická manželka Karla, komplikace 

s výběrem místa rozhovoru, tým žákyň, které zatím nic podobného nezkusily… Obavy se 

rozplynuly hned po otevření dveří. Uvítal nás svěží člověk s úsměvem na tváři. Muž, který je 

znám (bohužel) hlavně kvůli pohřbívání pochodně č. 1, toho může o životě vyprávět mnohem 

víc (a co mu paměť nedovolí, to doplní jeho nerozlučná partnerka). Celé setkání působilo 

velmi příjemným dojmem. Příběhy minulosti byly protkány současným vřelým popichováním 

mezi manžely. Za sebe mohu poděkovat za možnost setkání s takto pozitivním a aktivním 

člověkem!“ 
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učitel Roman Elner:  

„Očekával jsem, že půjdu navštívit více jak 90letého starce, který „pohřbíval Palacha“, že 

půjde o filozoficko-teologický rozhovor s vysokoškolským profesorem. Krutě jsem se zmýlil. 

Šlo o návštěvu u 90letého mladíka, člověka prodchnutého vřelostí a lidskostí. Pan Trojan má 

elánu, energie a životního moudra na rozdávání. Charismatický, veselý, inspirativní. 

V souvislosti a Jakubem Trojanem mě napadá celá řada pozitivních charakteristik. Setkal 

jsem se s rovným mužem (charakterem i vzhledem), prodchnutým křesťanským a radostným 

pohledem na svět. Tvoří nerozlučný tandem s manželkou Karlou. Rybaří. Píše sonety, které 

mu stále vychází knižně. Žertuje. I přes mírné výpadky paměti vzpomíná na celý svůj život 

zasazený z velké části do složitého 20. století. Životní osudy Jana Palacha a Jakuba Trojana se 

v jednom krátkém bodu protnuly a ovlivnily. Při návštěvě u Trojanů jsem se tak potkal 

s minulostí, přítomností – i budoucností. Děkuji.“ 

 

 

 
  

                                                    [fota: Kateřina Čechová, 2018] 

 


