
                      David Němec 
 

David Němec se narodil 29. 5. 1961 v Praze do velké rodiny, byl narozený jako páté 

dítě ze sedmi. Díky rodičům se v něm probudila láska k umění. Byl obklopen spoustou 

umělců jako například Otakar Slavík, Zbyšek Sion a Josef Vyleťal. Jako mladý navštívil 

ateliér malíře Mikuláše Medka, kde si mohl potěžkat jeho paletu a čuchnout k terpentýnu. 

Už odmala si zamiloval asambláže a svobodné umění. Po neshodách se soudružkou 

učitelkou byl donucen na rok odjet za babičkou do Chomutova. Kvůli postoji jeho rodiny ke 

komunistickému režimu ho nepřijali na žádné školy s vyšším vzděláním. 

Václava Havla znal už od 15 let. Jako celá rodina i David podepsal Chartu hned v 

osmnácti letech i přes zákaz otce. Ten zastával názor, že by se měla Charta podepsat až po 

ukončení střední školy. Dům jeho rodičů fungoval jako útočiště pro lidi se stejným 

smýšlením. S názory Charty 77 se ztotožnil už v dětství a poznal řadu lidí, kteří k nim domů 

chodili podepisovat tento dokument. Poprvé byl vězněn v osmnácti letech a pak byl zavírán 

průběžně.  

V roce 1977 nastoupil do učení pro umělecké pasíře a maturitu si udělal ve večerní 

škole. V roce 1979 mu při cestě do Polska vzali pas. Měl soukromé stabilní výstavy u sebe 

doma a svou úplně první výstavu měl v Náplavní ulici. Umění tvořil pro zábavu a své blízké.  

První práci měl jako topič v hotelu Axa a v nemocnici. S první manželkou se seznámil 

přes švagra Mejlu Hlavsu, který byl skladatel skupiny The Plastic People of the Universe a 

ona byla zpěvačkou. Nyní bydlí se současnou manželkou (herečkou v divadle Na Zábradlí), 

se kterou má dceru. Po zákazu skupiny The Plastic People of the Universe se otec pana 

Němce (Jiří Němec) spojil s Václavem Havlem. Řekli si, že by se celé situaci měl dát právní 

rámec, Václav Havel a Jiří Němec se stali součástí sdružení, ke které patřil například ještě 

Jan Patočka. Takto vznikla Charta 77 - na základě porušování lidských práv.  

Ladislav Hejdánek, Julius Tomin, Ivan Havel a mnoho dalších pořádali přednášky (na 

které pan Němec rád chodíval). 

Momentálně pracuje jako grafik v týdeníku Respekt. 

 

Ještě na závěr jedna vtipná historka, která se traduje dodnes. 

 V den Davidových osmnáctých narozenin si přišla Státní bezpečnost pro oba rodiče. 

Maminka zrovna chystala jeho oblíbené jídlo, koprovou omáčku. Toho rána stačila připravit 

pouze kopr a už oba rodiče odvedli. První jídlo, které ve vězení dostali, byla právě koprová 

omáčka. Maminka zvolala: “ jéé koprovka” a bachař na ni zařval, “ tak to bys doma neměla! ”  


