
Jaroslav Fous - pamětník 

Jaroslav Fous se narodil 22. 6. 1946 v Hájích u Příbrami jako třetí dítě v rodině. Jeho otec 

Josef Fous (narozený 15. 2. 1920 v Hájích) se v letech 1938-41 živil jako řezník – uzenář. Za 

2. světové války byl nasazen do Říše na nucené práce, ale měl již dvě děti, proto utekl zpátky 

do Čech. Jeho soused ho ale udal, a on, aby se vyhnul koncentračnímu táboru, nastoupil 

v roce 1944 k četníkům. Jako četník byl po válce odsunut do pohraničí – Hamru u Litvínova, 

po roce 1948 byl jako nežádoucí od policie vyhozen a začal pracovat v uhelné šachtě. Po 

závalu, při kterém zemřel jeho kamarád  a jeho samotného museli vyhrabat, odešel do 

Příbrami  a získal zaměstnání v uranových dolech. Matka Jarmila Fousová byla žena 

v domácnosti, starala se o pět dětí (dva syny – Jaroslava a Josefa – a tři dcery), později 

pracovala v brousírně korunek vrtáků na uranových dolech v Příbrami.  

Základní školu začal Jaroslav Fous studovat v Hamru, okres Litvínov, a pokračoval v Národní 

škole v Hájích do 5. ročníku (do r. 1957) a dostudoval na Základní devítileté škole v Příbrami, 

Jiráskovy sady v roce 1961. Pan Fous se vyučil důlním zámečníkem na Středním odborném 

učilišti Příbram – Dubno, před vojnou pracoval v Sedlčanech, poté šel na vojnu, kde sloužil 

na Moravě u pohraniční stráže. Když se vrátil, pracoval dvacet let na šachtě v Příbrami. V 

letech 1972 - 1974 získal od organizace Uranové doly Příbram čestné ocenění zlepšovatel- 

vynálezce. Pamětník se oženil v roce 1969 s Naděždou Loužeckou a mají spolu dvě děti. 

Manželka byla v komunistické straně, aby děti mohly studovat nebo například vycestovat.  

Jeho nejstarší bratr Josef Fous je vyučen soustružníkem, od mala rád létal, nejprve na 

větroních, později vystudoval vojenské učiliště, kde létal s tryskáčem a helikoptérou, ale 

v roce 1969 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy utekl a emigroval nejdříve do Německa a po 

třech měsících odletěl do Kanady. 18. listopadu 1969 přistál v Torontu a poté se usadil  v 

Calgary, kde žije dodnes. Pro Jaroslava Fouse bratrova emigrace měla velké důsledky, nejen 

že na dlouhou dobu ztratil bratra, s kterým se nemohl vidět, ale byl kvůli jeho odchodu do 

ciziny celkem šestkrát zadržen a vyslýchán. V té době, kdy bratr emigroval, Státní bezpečnost 

kontrovala i všechny dopisy, které si psali, a pravidelně odposlouchávala soukromé telefonní 

hovory.  Pan Jaroslav Fous byl zadržen i roku 1984, kdy se mu podařilo setkat se s bratrem po 

dlouhých letech v bývalé Jugoslávii a komunisté toto setkání označili jako “nepovolený styk 

s cizí osobou“. Sejít se  rodina svobodně mohla až v roce 1991, po Sametové revoluci. 

S bratrem si píší dopisy dodnes, ale už se nesetkávají, zvláště kvůli zdravotním potížím a 

dálce, která je dělí. 

Pan Jaroslav Fous dnes žije v Příbrami. 

 


