
Stanislav Vinš 
 
Pan Stanislav Vinš se narodil v roce 1938 na venkově ve vesnici Běštín 

do rodiny továrního dělníka. Rodina se v roce 1948 přestěhovala do Prahy. Otec 
šel za prací a rodina se stěhovala s ním.  

Nyní je panu Stanislavu Vinšovi 80 let. Od ostatních lidí se liší jedním 
důležitým faktorem. Téměř každý člověk je rád, když dostuduje střední, či 
vysokou školu a poté už jenom pracuje ve svém zaměstnání.  

Pan Stanislav Vinš se svou myšlenkou vzdělávat se, dokud člověk může, 
je vysoce inteligentní člověk, který vystudoval České vysoké učení technické v 
Praze. Závěrečné zkoušky z předmětu pružnost a pevnost udělal pan Vinš tak 
dobře, že mu nabídli, že může jako student učit žáky v nižším ročníku. Stal se z 
něho po vzoru jeho otce strojní inženýr. 

 Nyní ve svých 80 letech ještě navíc navštěvuje univerzitu třetího věku v 
Praze. Byl hlavním inženýrem projektu v automobilce ŠKODA v Mladé 
Boleslavi. Účastnil se projektování automobilu Škoda 120, Felicia, Octavia, až 
po Škodu Yeti. Pracoval i v Technoexportu na pozici vedoucí cenového 
oddělení. Dále se podílel jako stavbyvedoucí na výstavbě závodu Panasonic v 
Plzni.  

Panu Vinšovi se do příjezdu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 zdál 
komunistický režim přijatelný. Měla být ukončena cenzura, lidé si měli sami o 
sobě svobodně rozhodovat, podle listiny OSN neměla být porušována lidská 
práva a pan Vinš do té doby nezachytil žádné konflikty ve společnosti a neměl 
dostatečné informace. Příjezd vojsk spřátelených armád mu však otevřel oči. 
Ukázal mu, navzdory jeho dřívějším myšlenkám, jak je komunistický režim 
zrůdný, jak vraždí lidi a jak se nevyvíjí správným směrem.  

Pan Stanislav Vinš není stoupencem činu Jana Palacha a nikdy se 
nezúčastnil veřejných protestů, či palachiády, ale přesto byl v této době za své 
postoje perzekvován. Údajné organizování minut ticha na počest Jana Palacha 
je i důvod jeho nedobrovolného odchodu z pracovního poměru v dubnu v roce 
1972. Novou práci si pak hledal pět měsíců. 

Jeho motto zní: Vole, nebuď línej! Je to jeho celoživotní zásada, kterou si 
opakuje neustále.  


