
Životopis - pan Balcar 

 

Pan Balcar prožíval své krásné dětství v Praze ve Vinohradech. Jeho nejhezčí vzpomínky na 

dětství se vážou k toulání na krkonošských kopcích a také rád vzpomíná na Vánoce a na 

vánoční atmosféru, kterou si vychutnával se svojí rodinou.  

 Potom, co absolvoval 8.třídu na základní škole, šel na gymnázium, jelikož ještě nevěděl, 

co chce v životě dělat. Nejdříve chtěl jít po stopách svého tatínka a studovat evangelickou 

teologii, ale jelikož měl se svými bratry swingovou kapelu, tak se nakonec rozhodl, že půjde 

studovat hudbu na konzervatoř. Dále pokračoval ve studiu hudby na Akademii múzických 

umění.  

 Bohužel Jan Balcar studoval zrovna v době, kdy byl komunismus v největším 

rozmachu. Komunismus nesl velice těžce, neboť byl syn evangelického faráře. I když on i jeho 

dva bratři z části prožívali dětství ve strachu, rodinné vztahy měli nádherné. Byť jeho dva strýce 

zavřeli do vězení, i když za nic nemohli, pan Balcar vyvázl z této doby živ a zdráv.  

 Když přišla Sametová revoluce, byl štěstím bez sebe a byl neskutečně rád za nového 

prezidenta Václava Havla. Dokonce měl tu čest si s ním podat ruku, když na konzervatoř 

zrakově postižené mládeže, která byla v té době jediná na světě, a kde také vyučoval hudbu 30 

let a později 20 let pracoval jako zástupce ředitele, přijela holandská královna. Ta pozvala 

všechny učitele konzervatoře na výstavu holandských malířů do míčovny Pražského hradu. 

Václav Havel byl pro Jana Balcara jediným prezidentem, ke kterému choval v životě úctu. 

 Nyní vzpomíná na komunismus jako na dobu, která vracela společnost v mnoha 

ohledech zpět, ať už po stránce ekonomické nebo po stránce morální a váží si dnešní svobodné 

doby.  

 Tehdejší dobu panu Balcarovi zpříjemňovali jeho rodiče, jelikož pro něj byli oba 

velkým vzorem. Jeho tatínek byl velice komunikativní a společně s jeho maminkou vytvářeli 

skvělé rodinné prostředí pro něj i pro jeho dva bratry.  

 Jan Balcar také vzhlížel ke svému dědečkovi z maminčiny strany. Jeho dědeček měl 

osm sourozenců a vyrostl v opravdové bídě. Byl ale obdařen velikou chutí do života a jako 

mladý odešel do Londýna i když neuměl anglicky. Když se z Londýna vrátil do Prahy, byl 

obdařen skvělou angličtinou a stal se vysokým úředníkem v komerční bance a získal velký 



majetek. Jenže když začal komunismus, tak o všechen svůj majetek přišel a skončil jako noční 

hlídač. Tuto práci vykonával do svých 82 let.  

 Dnes, když se stal Jan Balcar dědečkem, myslí si, že problémy současnosti jsou to, že 

nevíme, kam vlastně jako společnost směřujeme, a že dnešními vynálezy ničíme planetu. Říká 

také, že si máme vážit toho, že jsme se narodili to této doby. Jeho vzkazem pro další generace 

je to, že nemáme odkládat vlastnosti jako jsou pravdomluvnost, poctivost a čisté myšlení. Také 

nemáme propadat všemu, co současnost nabízí. Máme najít to, co nám v životě přináší trvalou 

hodnotu a stát si za tím.  

 


