
Víte, jak to tehdy bylo?  

aneb Vymýšlíme příběhy k historickým fotografiím 

Naše milá školo,  

asi před měsícem jsme dostali v dějepise dobrovolný úkol – napsat, vymyslet příběh 

k historické fotografii. Nejprve se nám úkol zdál poměrně náročný, ale pak se přeci jen 

podařilo vytvořit pár příběhů. A ty vám teď nabízíme k přečtení. Sami pak zhodnoťte, jak se 

nám práce povedla. Anebo si můžete i vy zkusit vybrat jeden z obrázků a vymyslet jiný 

příběh. 

K první fotografii se váží dva příběhy.  

 

Děkuji, Luku 

„Já už takhle dál nemůžu!“ křičím do svého polštáře, který je celý mokrý od mých slz. Je mi zle, bolí 

mě hlava a asi mám horečku. Do toho mi ale brečí moje malá Ell.  

Jsem dvacetiletá dívka, která se snaží dostudovat vysokou školu. Měla jsem sen, že se po vysoké 

vydám do světa, procestuji ho. Všechno šlo podle plánu, jenže pak jsem potkala jednoho kluka. 

Choval se ke mně velmi mile, byl na mě hodný a já se zamilovala. Oba dva jsme se navzájem milovali 

a on mi slíbil, že mi můj sen splní. Vše se ale jako mávnutím proutku změnilo ve chvíli, kdy jsem mu 

řekla, že jsem těhotná. „Jak si to představuješ? To po mně nemůžeš chtít. Já chci něco dokázat a ne 

tady ztvrdnout s nějakým děckem. Navíc jsem moc mladý na to, abych byl otec.“ Říkal to, jako by on 

za nic nemohl. Jako by se ho to netýkalo. Stála jsem tam neschopná slova. Čekala jsem, že mě 

podpoří, že společně vše zvládneme. Ale on se ke mně otočil zády. „Takže mě teď opustíš? Necháš 

mě samotnou? Taky jsem mladá a mám své sny a plány. Jsi sobec. Nechápu, jak jsem ti kdy mohla 

věřit, mít tě ráda.“ Po tomto našem výstupu mi chladně řekl, abych si během pár dní odstěhovala 

všechny své věci.  

Slané slzy mi stékaly po tvářích, když jsem si balila věci v ložnici. Na chvíli jsem se zastavila a rozhlédla 

se kolem. Nemohla jsem uvěřit, jak jsem byla hloupá. Jak jsem mu mohla věřit. Podívala jsem se na 



zeď. Byly na ní přilepené naše společné fotografie. Šla jsem blíž, natáhla ruku a pohladila jednu pro 

mě velmi speciální fotku. Byli jsme zrovna na našem prvním rande. Všechno měl tehdy perfektně 

nachystané. Chystal se mě políbit. Abychom si oba pamatovali ten okamžik, domluvil se 

s kamarádem, aby tu chvíli zachytil a vyfotil nás. Na další z fotek jsme oba od bahna. Pomáhali jsme 

tehdy na farmě jeho babičky, já spadla do bláta, do kterého po chvíli upadl i Luke. Byla jsem šťastná, 

přesvědčená, že on je ten pravý. Byla jsem si jistá naší budoucností. Jen já a Luke. Celá zeď byla 

pokrytá našimi vzpomínkami. Teď ale bylo všechno pryč. Zaslechla jsem dunivé kroky, tak jsem si 

utřela slzy a vyšla do chodby. „Pro zbytek věcí si přijdu jindy,“ řekla jsem sebevědomě, ale smutek a 

zklamání v mém hlasu byly k nepřeslechnutí. Prošla jsem kolem něho a vdechla jeho vůni. Vždy voněl 

tak sladce, jako by nikomu nikdy nic nemohl provést. Teď se mi z té jeho vůně dělalo neskutečně 

špatně. Nazula jsem si boty a oblékla svůj béžový kabát, naposledy jsem se rozhlédla po chodbě, na 

jejíchž zdech byly otisky našich rukou, které se dotýkaly. Pak jsem se vydala vstříc nejisté 

budoucnosti. Kam teď půjdu? Co budu dělat? Musím dostudovat. Kde teď seženu práci? Zoufalá jsem 

šla po chodníku směrem k autobusové zastávce. „Mamka mě určitě pochopí. Nenechá mě snad na 

ulici,“ přemýšlela jsem.  

„Ahoj mami,“ pozdravila jsem svou krásnou maminku. „Ahoj, zlatíčko, co tě sem přivádí?“ opětovala 

mi pozdrav, usmála se na mě a vtáhla mě do jejího medvědího objetí. „Já… musím ti něco říct,“ 

zašeptala jsem, protože jsem nemohla riskovat, že by mě můj hlas zradil. Mamka mě pustila dál a šly 

jsme si sednout do kuchyně. Seděl tam i můj bráška Matěj. Chvíli jsem si s ním povídala, ale on potom 

odešel. Mamka mi mezitím podala čaj, který jsem se snažila odmítnout, protože čaj a kávu nesnáším. 

Ale ona se nedala odbýt. Posadila se a řekla: „Tak co tě trápí?“ Všechno jsem jí řekla. Ze začátku byla 

velmi zaražená, ale pak byla šťastná, že se stane babičkou. Řekla mi, že u ní můžu bydlet, jak dlouho 

budu potřebovat. Bráška, mamka a babička. To byli jediní lidé, kteří věděli o mém tajemství. Když se 

to dozvěděla babička, dala mi krásné šaty po prababičce, aby hned těhotenství nebylo vidět. A já 

mohla ještě studovat. Šaty byly černé s černými třásněmi a měly tenká ramínka. Pas byl usazený na 

bocích a linie byla rovná. Sukně byla po kolena, takže jsem nevypadal staře. Ani mi nezvýrazňovaly 

pas, nebo poprsí. Byly to šaty z první republiky. Moje prababička si je schovala a jednou mi je chtěla 

dát, protože jako malá jsem si je neustále zkoušela.  Ale asi nečekala, že mi je babička předá za 

takovýchto okolností. Párkrát mi říkala: „Víš, děvenko, tyhle šaty byly tenkrát něco. Mohl si je ušít 

doma každý, díky volné siluetě a jednoduchému střihu. Nejen šaty, ale i účesy se změnily. Ženy nosily 

krátké vlasy, většina žen nosila mikádo s ofinou či patkou. Hitem tenkrát totiž byly rovné chlapecké 

siluety. Ideálem byla dívka s chlapeckou sportovní postavou. Ovšem zase jsme nechtěly vypadat jako 

chlapec. Rose, ty už ji asi neznáš, ale podle koho jsem se oblékala já, byla herečka Andula Sedláčková. 

Vždy, když ji fotili, byla v dokonalé póze a dokonalých šatech. Snila jsem být jako ona. A asi se mi to 

podařilo. Právě tenkrát jsem měla na sobě tyhle černé šaty s třásněmi a tvůj pradědeček ze mě 

nemohl spustit oči. A dokud neumřel, nepodíval se nikdy na žádnou jinou, tak jako vždy na mě. Ale to 

je teď pryč. Vlastně, podívej, tady,“ ukázala mi fotku, kde s pradědečkem stáli ruku v ruce vedle sebe. 

„Tady jsem měla ještě klobouk, který mi těsně obepínal hlavu. Dokonale se hodil k mému krátkému 

sestřihu. Poté se dokonce klobouky začaly nosit na stranu, ale to se mi moc nelíbilo. Dlouhé korále se 

nosily až k poprsí. Na této fotce mám černé šaty s bílou mašlí u krku. Byly to mé první šaty, co jsem si 

sama ušila. Kabelky se nosily velmi malé, ale zato moc krásně vyšívané a zdobené. Tu, co držím 

v ruce, mi dal tvůj pradědeček ke druhému výročí. Vždy věděl, co se mi bude líbit. Nosila jsem k tomu 

tehdy krásné starorůžové lodičky.“ 

Prababička na svého muže často a ráda vzpomínala. Podle jejích slov byl velký fešák. Vlasy měl hladké 

a sčesané dozadu. Nosíval sako se dvěma knoflíky a vysokým pasem, pod ním vestu a bílou košili. 

Nosily se prý i vycpávky, aby muži vypadali mužněji. Boty nosili muži v té době buď šněrovací, nebo 

kotníčkové s ostrou špičkou. V duchu jsem prababičce záviděla jejího milovaného muže. Vždy měli 



velmi krásný, vyrovnaný vztah, plný úcty a pokory. Díky šatům po prababičce a velkým mikinám jsem 

těhotenství ve škole utajila. V šestém měsíci mě sice třásně zvětšovaly, ale bříško nebylo vidět. 

S tělocviky to bylo těžší, ale mamka mi psala omluvenky. V životě bych nevěřila, že na vysoké budu 

potřebovat omluvenky od rodiče. Jediný, kdo mě ve škole znal, byl Luke. Za celou dobu se na mě 

nepodíval, přehlížel mě. A když se mnou chtěl mluvit někdo z kluků v jeho partě, tak na ně začal 

křičet. Vůbec jsem ho nepoznávala, byl úplně jiný. Ale byl jsem mu vděčná, že mé tajemství nikomu 

nevyzradil. Celých devět měsíců bylo to nejkrásnější období v mém životě. Párkrát jsem se sice cítila 

na dně, ale pocit, že ve mně vyrůstá další človíček, mě neskutečně těšil. Bylo to něco vzrušujícího. Už 

když byla Čokoška v mém bříšku, se stala mou nejlepší kamarádkou. Každý den jsem k ní mluvila. Se 

vším se jí svěřovala. Když jsem poprvé cítila a viděla, jak mě kopla, rozplakala jsem se. Byl to krásný 

zážitek. Uvědomila jsem si, že jsem to dokázala. Dokázala jsem se postarat o to malé. Byla jsem na 

sebe pyšná. Během těhotenství jsem se snažila si najít práci, co se mi nakonec povedlo. Proto jsem se 

mohla tři měsíce po porodu nastěhovat do nového bytu. Nebyl nijak velký, ale byla v něm jedna 

místnost, kterou jsem se rozhodla, až bude Ell starší, předělat. Aby měla vlastní pokojíček. A jak to tak 

bývá, byla v bytě i kuchyň spojená s obývákem. Pak zde byla moje ložnice a toaleta s koupelnou. 

Všechny místnosti byly menší, ale pro nás dvě stačily. A navíc, platila jsem nájem, který byl díky 

velikosti bytu poměrně nízký. Proto jsem si byt mohla dovolit.  

Půl roku po narození mého dárečku Ell jsem se cítila neskutečně vyčerpaná. Netušila jsem, jak 

náročné to bude. Starat se o malou holčičku, chodit do práce. Na všechno být vlastně sama. Ell 

propláče skoro celou noc. Když mi pak usne v náručí, položím ji do postýlky a jdu si také lehnout. 

Mám ještě dvě hodiny, než mi v šest zazvoní budík. „Ještě chvíli,“ skuhrám, když začne budík dotěrně 

pípat. Musím ho ale vypnout, abych nevzbudila svou krásnou malou princeznu. Když se pořádně 

protáhnu, vylezu z postele a jdu si nachystat snídani. Čekám na mamku, která ke mně každý den 

chodí a hlídá Ell. Já pak mohu klidně jít do školy a po ní do práce. Někdy je to náročné, ale nikdy bych 

minulost změnit nechtěla. „Ahoj, děkuju moc, mami, vrátím se zase v šest,“ dám mamce pusu na 

tvář, když vycházím ze dveří bytu, ve kterých jsme se střetly. „Nemáš zač, zlatíčko,“ slyším, když zavírá 

dveře. Do školy přijdu deset minut před zvoněním. Jdu ke své skříňce, ale tam je hlouček spolužáků a 

studentů. „Že to neschytala moje skříňka, prosím.“ Doufám a blížím se ke skupince. Už párkrát měli 

spolužáci řeči, že mám dítě. A také mi párkrát zničili skříňku. Jednou mě viděli s kočárkem a další den 

to věděla celá škola. Když Lukovi předhazovali, že je to jeho, odpověděl: „Ale prosím tě, beztak ani 

neví, s kým to má.“ Proto panikařím, když vidím podobné hloučky. Prodírám se lidmi ke své skříňce. 

Když už se konečně proderu skrz, tak svou skříňku vidím čistou, neponičenou. Pohled mi padne na 

někoho, koho jsem tu ještě neviděla. Dotyčný se na mě otočí a mně dojde, kdo to je… 

Je asi o hlavu vyšší než já. Ale to on byl vždycky. Dokonce i vyšší než Luke, také více tělesně zdatný. 

Hnědé, lehce kudrnaté vlasy mu padají do jeho studánkově modrých očí. Má na sobě černé tričko a 

černé džíny. Sluší mu to. Vždy nosil jen černou. Jeho ruce jsou poseté tetováními. Vlastně se nijak 

nezměnil. Stále to je Lukův starší brácha, můj nejlepší kamarád. Tedy alespoň býval. Bývali jsme 

nerozluční. Říkali jsme si všechno. Měla jsem ho ráda. Možná i víc, než by se hodilo. Ale nevím, jestli 

to tak stále je. Dlouho jsme se neviděli. Navíc chodil na jinou školu. Má mě tedy stále rád? Nevím, co 

mu Luke řekl. Ani co si o mně myslí. Mrzelo by mě, kdyby si myslel to co ostatní. Naše oči se střetly 

v okamžiku, kdy do mě někdo strčil. Byla to Celine, nejpopulárnější holka ve škole. Padnu na zadek a 

zvednu pohled k těm dvěma. Charlie, Lukův bratr, okolo ní projde a zcela ji ignoruje. Celine poklesne 

čelist. Asi se diví, že to její natřásání na Charlieho nefungovalo. Nafoukne se jako balón a odkráčí. Pfff, 

nesnáším ji. Charlie si ke mně klekne a povídá: „Jsi v pořádku? Nestalo se ti nic? To je nána. To jsem 

ještě neviděl.“ Chvíli trochu zaraženě, ale i překvapeně mlčím. Nakonec ale promluvím. „Jsem 

v pořádku. Jo, a to jsi tu teprve první den.“ Poděkoval jsem mu, když mi pomáhal na nohy. „Dlouho 

jsme se neviděli. Snad věčnost,“ těžce vydechne. „Je mi líto, co se mezi tebou a Lukem stalo,“ 



vyhrkne z ničeho nic, když už oba stojíme naproti sobě. Nesouhlasně zavrtím hlavou: „Nemusí ti být 

nic líto, mně to také líto není. Vybral si, já ho nutit nebudu.“ „Vlastně ho nechápu, musí být asi velký 

blbec, když se vás dvou vzdal. A ještě říká o tobě tak nepěkné věci. Stydím se za něho.“ „Co ty tu 

vlastně děláš?“ změním téma. „Nevídal jsem tě už u nás doma, chtěl jsem tě vidět, protože jsi mi moc 

chyběla. Navíc jsem z Luka vypáčil, co se stalo. Chtěl bych ji vidět.“ „Takže ty celou dobu víš, že jsem 

těhotná, ale chceš ji vidět teď, když už je na světě? Proč ses neukázal dřív? Když jsem potřebovala 

pomoc? Nenapadlo tě, že to mám těžké? Chodím do školy, do práce, kterou jsem si našla během 

těhotenství, abychom měli kde bydlet. Ani nevíš, jak je náročné pracovat s velkým bříškem, všechny 

obsluhovat. Malou sotva vidím, přicházím domů v šest, hlídá mi ji moje mamka. Musím se učit, abych 

dodělala vysokou a měla slušnou práci…“ Doslova zuřím. Podíval se na mě dost provinile. „Neměl 

jsem odvahu. Strašně jsem se bál. Přesně tohohle, že nám to zničí naše přátelství.“ „Moc se 

omlouvám,“ řekli jsme oba najednou.  

Už je to několik týdnů od našeho prvního setkání. Charlie je zlatý, neskutečně hodný, milý a zábavný. 

Je perfektní. Naprosto mu důvěřuji. Jako za starých časů. Proto jsem se rozhodla, že mu dnes 

představím moji princeznu. Právě čekám před školou a dívám se kolem, zda už Charlie jde. Máme tu 

sraz, pak pojedeme jeho autem k nám domu. Najednou vidím, že běží, co mu síly stačí. „Promiň, ta 

učitelka hrozně zdržovala.“ A najednou mě honem žene do auta, moc se těší, až pozná Ell. Nastupuji a 

uvědomuji si pohodu dnešního dne. Nemusela jsem dnes do práce, službu za mě vzala kamarádka. 

„Tak už otevři ty dveře,“ žadoní Charlie. Vypadá u toho hrozně roztomile. „Ahoj mami,“ pozdravím 

mamku, když vejdeme do obýváku. „Dobrý den,“ pozdraví v zápětí Charlie. „Ahoj, ty jsi Charlie, že?“. 

Charlie souhlasně pokývne hlavou. „No, nechám vás o samotě, musím už domů, zlato. Dobře? 

Uvidíme se zítra.“ Dám mamce pusu na tvář, ona mi předá Ell a odejde. Mazlím se s Ell a Charlie 

povídá: „Máš moc milou mamku, Rose.“ „Tak jo, Charlie, tohle je Ell. Ell, tohle je Charlie. Zkusíš 

zamávat?“ zasměji se při jejich seznamování. A jak to všechno dopadlo? Z Charlieho se vyklubal ten 

pravý, ten, na koho jsme s Ell čekaly, kdo nás má rád. Díky němu jsem opravdu poznala lásku svého 

života.  

Láska je jako cigareta, na začátku to je sranda, ale nakonec tě to stejně zabije. Tohle byl můj oblíbený 

citát. Myslela jsem si, že je to pravda. Ale ne. Charlieho láska ve mně probudila něco, díky čemu jsem 

žila. Díky čemu jsem svět viděla barevnější. Jeho láska mě změnila k dobrému, ale nezabila mě. Naše 

lásky byla a stále je i v našich více jak devadesáti letech upřímná, vášnivá, věrná a věčná. Víte, co je 

zajímavé? Když člověka opravdu milujete, tak vám ani stárnutí nepřekáží v tom, abyste toho člověka 

viděli takového, jaký byl, když jste se do sebe zamilovali. Jako dvaadvacetiletého kluka, který se stále 

jen smál a všem prokazoval jeho lásku. Jako blázínka, který se zamilovat do holky s dítětem. Jako 

mého blázínka.  

Babičko, vyprávěj 

 „A babičko, kdo je vlastně tady na téhle fotce?“ „ No, to jsem já vprostřed a okolo mě to jsou teta 

Věra, Zdena, Jarmila a Mirka.“ „Vážně všechny tam vypadáte tak mladě, kdy ta fotka byla focená?“ 

„No to bylo za první republiky, těsně po první světové válce a ještě před těmi hroznými Němci, před 

kterými nás zachránili Rusové.“ „Jak vás vlastně napadlo vyfotit tu fotku.“ „ No, řekli jsme si, že ji 

vyfotíme po tom, co jsme úspěšně vykradli banku.“ „Aha, to je tenhle příběh, ten mám ráda, pověz 

mi ho znova, prosím.“ „Už po sté ti říkám, že to není příběh, ale opravdu se to stalo, ale když tak 

chceš, tak ti ho řeknu. Bylo to 3. ledna 1919, když jsem se dozvěděla, že tvůj dědeček hrdinsky položil 

svůj život ve válce za naši tehdá novou vlast. Když mi přišel dopis o jeho smrti, tak jsem zašla do 

banky, kde jsem si chtěla vybrat pojistku za dědův život, abych mohla zaplatit pro dědu nějaký 

důstojný pohřeb. Ale ti šarlatáni mi bůh ví proč nechtěli pojistku dát, což mě už úplně zničilo, protože 



myšlenka, že bych měla dědu nějak uctít, bylo to jediné, co mi pomáhalo se kompletně 

nepropadnout do smutku. Když jsem tohle řekla tetám, tak je napadlo, že bychom tu banku mohly 

vykrást. Sice mi to přišlo kompletně šílené, ale když jsem si vzpomněla, že Mirčina rodina byla hlava 

Mafie a že kdyby na nás přišli a byl by z toho velký problém, tak by to díky svému vlivu mohli prostě 

zamést pod kobereček.“ „Babi, ale teď už si vážně vymýšlíš. Jestli tohle ještě jednou řekneš, tak 

přestanu vyprávět.“ „Moc se omlouvám, prosím pokračuj.“ „No, kde jsem skončila, už vím, po zhruba 

měsíci truchlení jsem na ten plán konečně přistoupila, ale pod podmínkou, že vezmeme jen peníze na 

dědův pohřeb a na oblečení, které budeme potřebovat k samotné krádeži. Tak jsme to pak s holkami 

naplánovaly a jako první jsme si šly koupit oblečení. Byl to začátek první republiky, takže vysoce 

postavené ženy, za které jsme se snažily vydávat, nosily rukavičky, perly a nádherné čepice. Jako šaty 

jsme si vzaly ty, které neměly tak upnuté boky, abychom tolik neukazovaly svou ženskost, zkrátka se 

to v té době nenosilo. Samozřejmě jsme měly naše tradiční baleríny, ve kterých jsme prochodily celou 

první světovou válku. Tehdá to byla taková univerzální bota, ale abychom vypadaly dobře, tak jsme je 

musely celý den před tím dávat do pucu a čistit. Sice tehdá nebyla taková zima, aby sněžilo, protože 

byl přece jenom už únor, ale Věře přece jenom přišlo, že je trochu zima, tak si koupila tradiční kožich, 

který imitoval tygra. Ale nesmím přece zapomenout na tu podle mě ten nejhezčí doplněk z první 

republiky, což byly korále, které měla každá dáma, která si je mohla dovolit, byť chudá, nebo bohatá, 

každá měla nějaké korále. Jak můžeš vidět, Věra měla hned dvoje, Jarmila a Zdena jedny, a všechny je 

měly z pravých perel, neboť jsme chtěly vypadat opravdu bohatě.“ „Tý jo, to je zajímavé, ale pořád 

ses nedostala k tomu, jak jste pořídily tu fotku.“ „No, ta fotka je pořízená zrovna, když jsme vyšly 

převlečené z nákupního centra a byly jsme na naší cestě vykrást banku. 

 

Maminčiny oči 

 



   

 

 

 

 



Havel na hrad! 

 

,,Babi, a kdo byl další prezident?” „To vám povím ráda, naším prezidentem byl 

Václav Havel. Něco vám o něm řeknu. Václav Havel byl dramatikem, to, znamená, 

že psal divadelní hry a byl to také můj spolužák ze základní školy. Byli jsme dobří 

kamarádi, pomáhal mi s úkoly a já mu pomáhala přeučit se na z leváka na 

praváka. Bylo to opravdu nutné, protože jsem po něm nemohla přečíst domácí 

úkoly. Při psaní slohových prací, z kterých ho paní učitelka vždy chválila, jsem si 

uvědomila, že má spisovatelské nadání, se kterým by se dokázal prosadit. „To je 

sice moc pěkný, babi, ale nás by zajímalo něco z jeho pozdějšího života. Proč se 

zrovna ON stal prezidentem?” „Dobře, tak se přesuneme trochu dopředu. Z 

Vašíka vyrostl, jak jsem předpokládala, slavný spisovatel. Nebyl spisovatelem, 

jakým jsem si myslela, ale stal se dramatikem. Když jsem poprvé uviděla 

upoutávku na divadelní hru, jejímž autorem byl Václav Havel, hned jsem na ni 

musela jít. I když ty jeho hry se mi zdály trochu zvláštní, vždy jsem na ně ráda šla. 



Tam jsem také poznala, v jakého člověka Vašek dospěl a jak se za ty roky, co jsme 

se neviděli, změnil. Vyrost z něho kuřák, alkoholik a zaslechla jsem drby, že i 

sukničkář, což se později potvrdilo. Ale i tak jsem ho za jeho díla obdivovala. Byl 

to…“ „Babi, neprotahuj to.” „Dobře, už se přesouváme k přelomovému roku 

1968, jistě víte, co se tento rok stalo.“ „Ne, to nevíme”.  „Vy ostudy, co vás to v 

té škole učí  ..... Pomatuji si to živě. V noci z 20. na 21. srpna překročila vojska 

Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, 

Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice 

Československé socialistické republiky. A tehdá skončilo Pražské jaro. A to mělo 

obrovský dopad na hry Václava Havla. Dokonce musel jít manuálně pracovat. 

Tehdy si myslím, že začala jeho pravá politická činnost.“ „Tak nám o ní něco 

řekni.” „Václav Havel podporoval politické vězně, kterým konec konců také byl.  

Sám strávil celkem asi 5 let ve vězení. Pobyt ve vězení se podepsal na jeho zdraví, 

dokonce tam podstoupil i operaci, kdy mu odebrali kus plíce zničené kouřením.“  

„Babi, a jak se vězeň může stát prezidentem?” „Ale děti, on nebyl zločinec, jen 

nepohodlný člověk pro komunistický režim. Nebyl tedy zločinec v pravém slova 

smyslu. V roce 1977 pak spoluzaložil známou Chartu 77. Na to komunisti 

odpověděli tak zvanou antichartou, kterou museli podepsat všichni umělci, aby 

mohli pokračovat v umělecké dráze. Právě tato Charta 77 přinesla Václavu 

Havlovi největší zahraniční politický kapitál. Proto jsem se, když se v roce 1989 

definitivně hroutil komunistický režim ve světě i u nás v Československu, připojila 

k tisícovkám podporovatelů Václava Havla. Vzala jsem transparent a šla 

skandovat: „HAVEL NA HRAD!”  
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