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Vypracovali: ZŠ Dědina, Žukovského 6, Praha 6 

Sofia Abrahams, Sára Abigél Hůlová, Sára Kopejtková, Kateřina Staňková, Matěj Štolle  

pod vedením paní učitelky Denisy Pilátové  



Životní příběh pana Hynka Krátkého začal 7. srpna 1961 v Praze. O dva roky později 

se narodil jeho bratr, s kterým vyrůstali v Břevnově, kde v roce 1968 zažili srpnovou okupaci. 

O té se nejdříve dozvěděli na chalupě, protože letní prázdniny trávili u prarodičů na 

Chrudimsku. Ten den se probudili opuštění a nikdo z dospělých nebyl nablízku, proto si 

pustili televizi, kde informovali o probíhajícím dění. Klid se o pár chvil vystřídal v rozruch. 

Jako sedmiletý chlapec situaci zcela nerozuměl a domníval se, že bude válka. Po návratu do 

Prahy dostali s bratrem od rodičů přísný zákaz přibližovat se k předním oknům a chodit do 

předních pokojů. Bydleli totiž v Tomanově ulici hned naproti parku Ladronka, který se přes 

noc stal vojenským táborem.    

Pan Hynek Krátký chodil do jazykové školy Pod Marjánkou s rozšířenou výukou 

němčiny a v letech 1976 – 1980 navštěvoval Gymnázium Štěpánská. Se svými spolužáky 

plánovali pojmout poslední zvonění jako dělnickou demonstraci. Ta se kvůli zákazu učitelky 

neuskutečnila, ale vzhledem k zaměření na programování se jim dříve podařilo vytisknout 

plakáty, týkající se této akce. Zdálo se vše v pořádku, ale plakáty se dostaly do rukou 

nesprávných lidí a po prázdninách byl předvolán k výslechu StB a nucen ke spolupráci. 

Dostal čas na rozmyšlení, ale nakonec odmítl. V letech 1980 – 1985 studoval obor český 

jazyk – dějepis na Filozofické fakultě UK. Poté absolvoval roční vojenskou službu na západní 

hranici, po které nastoupil jako učitel na Střední zdravotnické škole v Praze.  

V roce 1987 jel uctít památku TGM do Lán. Při této příležitosti se poprvé setkal 

s Václavem Havlem. Pan Hynek Krátký byl zklamaný, že účast nebyla tak velká, jak 

očekával. Na místě si uvědomil, že před ním v autobuse po celou dobu seděl Václav Havel a 

autobus byl plný chartistů.  

O rok později se mu naskytla příležitost emigrovat. Při cestě po západní Evropě se 

dostal do Norimberka do domu, který byl plný polských uprchlíků. Nabízeli mu, zda také 

nechce požádat o politický azyl. Nakonec se pan Krátký rozhodl vrátit se do Čech.  

Pan Krátký a jeho kamarád Jiří Weiner se 17. listopadu 1989 okrajově zúčastnili 

Sametové revoluce. Toho dne směřovali asi 30 metrů před davem k Národní třídě, kde z rohu 

vyběhli těžcí ozbrojenci. Připadalo jim, že jich jsou stovky. Vzhledem k tomu, že byli dva, 

uvolnili jim cestu a hned za nimi uzavřeli prostor. Nebylo už kudy zpátky, a tak jim 

nezbývalo nic jiného než se vrátit domů.  

Po sametové revoluci byl politicky aktivní. Několik let se angažoval v Křesťansko-

demokratické straně. Pracoval v Kanceláři Poslanecké sněmovny a pak na Ministerstvu 

školství jako poradce ministra Pilipa. Dnes už není členem žádné politické strany. Pan Hynek 

Krátký v současné době působí v katolickém společenství sv. Vojtěcha v Praze-Bubenči.  


