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Taková legrace to asi nebyla...
Do Jáchymova jsem se dostal po-

prvé v posledních dnech dubna
1954. Poprvé jsem fáral 6. května.
Ale já nepočítal, že budu ve vězení
těch šestnáct let, co jsem dostal u
soudu. Nikdo z nás nečekal, že ko-
munismus vydrží tak dlouho. Tak-
že jsem pořád myslel, že tu školu
dodělám. Jenže léta ubíhala. Pět
let. Deset let... Ale pořád mne to lá-
kalo. Navíc jsem skutečně při „pra-
xi“ získával zkušenosti. Věděl
jsem, jak se hornina dobývá, věděl
jsem hodně o těžbě, ale věděl jsem
i to, kam se všechno odváží. To
mne mrzelo nejvíc. Olověné nádo-
by s uranovou rudou šly rovnou na
východ, do Sovětského svazu. Tři
nebo čtyři vlaky týdně.

Za co jste se dostal do vězení?
Měli jsme protikomunistickou

skupinu. Ta vznikla poté, co nám
zrušili skauting. V mé rodině byly
silné sokolské tradice. Otec měl

dvě vyznamenání za protinacis-
tický odboj. A dva mí strýcové
byli za války letci v Anglii, je-
den padl v Biskajském záli-
vu. A tak komunisté sami
rozhodli, kam patřím: říkali,

Mrázci – zápaďáci.

Jak jste proti komunistům
bojoval?

Psali jsme letáky k různým výro-
čím a posílali varovné dopisy. Poz-

ději, když jsme viděli, že sedlákům
berou úrodu a vyhánějí je, tak jsme
přistoupili k sabotážním akcím. Za-
pálili jsme stodolu, stoh... Nebylo
to o tom, že bychom chtěli někomu
ublížit. Naopak. Snažili jsme se do-
sáhnout toho, aby tlak na sedláky
polevil. Žili jsme v ideálu svobody
a demokracie.

Kdy vás dopadli?
Paradoxně ve chvíli, kdy jsme

chtěli skupinu rozpustit. Už jsme
se rozešli na různé vysoké školy,
ale udali nás konfidenti. Takže
jsem byl zatčen brzy poté, co jsem
byl přijat na vysokou školu, tedy
12. října 1953. V lednu 1954 mne
vyloučili z univerzity.

Když jste se vrátil z vězení,
byl sen o vědecké kariéře už
definitivně pryč?

Nebyl. Pustili mne po deseti le-
tech, v roce 1963. Šel jsem na děka-
nát a tam pořád seděla ta stejná
paní, která mne vylučovala. Ptal
jsem se na možnost dostudovat. Ale
ona řekla, že něco takového neexis-
tuje. Věděl jsem přitom, že někteří
političtí vězni možnost dostudovat
dostali. Ale ona tvrdila, že její škola
je důsledná a toto nepovoluje.

A tak jste se vydal kam?
Neměl jsem moc možností. Po ná-

vratu z vězení si mne zavolali tajní
policisté a nutili mne podepsat spo-
lupráci. Jinak mne prý zavřou za pří-
živnictví. „Nevyděláváš, živí tě mat-

ka,“ řekli. Nedali mi přitom občan-
ku – a bez ní jsem o místo nemohl
žádat. Tak jsem nakonec zase skon-
čil v uranových dolech. Dělali tam
nábor a vzali mne i bez občanky.

Místo vědecké práce opět fárá-
ní. Bral jste to jako osud, nebo
jste litoval?

Litoval. Ale potom jsem si našel
jiné zaměření. Udělal jsem si stroj-
ní průmyslovku a stal se uznáva-
ným pracovníkem v oboru těžního
zařízení. Už jako vězeň jsem měl
potvrzení, že mohu dělat prohlídky
těžního zařízení, které nezískal jen
tak někdo.

Takže nakonec smířen s osu-
dem...

Ano. Já se s tím vším smířil. Pro-
žil jsem pestrý život. Jsem spoko-
jen, žil jsem aktivně v mezích mož-
ností, duševně jsem si mohl žít jak-
koli, i když jsem pracoval manuál-
ně. A také záleželo jen na mně,
jaké přátele si vyberu a o čem se bu-
deme spolu bavit. Četl jsem a s přá-
teli jsme o knihách diskutovali.

Po pádu komunismu jste titul
dodatečně dostal, nebo ne?

Masarykova univerzita mi
22. ledna 1994 udělila akademický
titul doktor přírodních věd, ve zkrat-
ce RNDr. Nebylo to důležité, věděl
jsem, že se tyto diplomy dávají, ale
já nestudoval proto, abych dostal ně-
jaký papír. Ovšem radost jsem měl,
to je pravda. O jakousi satisfakci se
tedy jednalo, i když samotné dostu-
dování mi stále chybí. Na druhé stra-
ně – kriminál mi dal v jistém směru
víc. Byl jsem zavřený se vzdělaný-
mi lidmi, politickými vězni, a do-
zvěděl jsem se toho od nich oprav-
du spoustu. Vlastně jsem dospěl až
v kriminále.

Luděk Navara

Cena: 100 Kč pro 2–4 osoby
Doba přípravy: 20–30 minut
Suroviny:
■ balíček špaget
■ 4 stroužky česneku
■ 2 mladé menší cukety
■ konzerva tuňáka
■ 2 rajčata
■ černé olivy
■ sůl, pepř, bylinky, olej

Do vroucí vody vsypte špagety.
Rozkrájený česnek a na drobno
nakrájené cukety dejte na olej.
Spařená a oloupaná rajčata při-
dejte k cuketám. Osmahněte
a podlijte trochou vody ze špa-
get. Duste maximálně 10 mi-
nut. Stáhněte z ohně, přidejte
tuňáka, bylinky, půlky nakráje-
né vypeckované olivy a osolte.
Špagety slijte. Směs prohřejte
a navršte na špagety nebo pro-
míchejte.

Recept od Daniely Horejšové
z Kaznějova

Chtěl zkoumat uran.
Místo toho jej kopal

Pro milovníky vína pořádá slav-
nost cech valtických vinařů. V je-
dinečném prostředí Španělské
konírny zámku Valtice budete
moci ochutnat vína malých i vět-
ších vinařství z oblasti Lednic-
ka-Valticka. Součástí je dopro-
vodný kulturní program a ochuze-
ni nebudete ani o různé gastrono-
mické pochutiny. Slavnosti se ko-
nají tento pátek od 15 do 22 ho-
din a v sobotu od 14 do 22 hodin.

Zajímá vás, co dělají vodní živo-
čichové v noci? Odpověď dosta-
nete, pokud zavítáte tento pátek
do Mořského světa v Praze. Ko-
nají se zde – jako každý poslední
pátek v měsíci – noční prohlídky
doprovázené odborným výkla-

dem. Prohlídka začíná vždy ve
20.00 a trvá hodinu. Vstupné
pro dospělé činí 275 korun, pro
děti do 15 let 165 Kč, děti do
4 let mají vstup zdarma. Informa-
ce na www.morskysvet.cz.

Dnes vychází na
DVD napínavý
film Valkýra.
Snímek režiséra
Bryana Singera
(Obvyklí pode-
zřelí, X-Men, Su-
perman se vra-
cí) vypráví sku-
tečný příběh plukovníka Clause
von Stauffenberga (v podání
Toma Cruise). Ten stál v čele roz-
sáhlého protinacistického spik-
nutí, jehož hlavním cílem měla
být likvidace Adolfa Hitlera a od-
stavení jeho nejvěrnějších spolu-
pracovníků od moci. Doporučená
cena je 399 korun.

Že v létě vleky nejezdí? Ten
v Hynčicích pod Sušinou ano.
Z kopce nebudete svištět na ly-
žích či snowboardu, ale na trav-
ních lyžích, mountainboardu,
v horských minikárách nebo tře-
ba na koloběžce či kole. Vlek je
do 31. srpna v provozu každý
den od 10 do 18 hodin. Vozítka
si můžete dovést vlastní či půjčit
na místě (kolo pouze vlastní).
Za zapůjčení a jízdu na travních
lyžích, mountaiboardu a koloběž-
ce zaplatíte 25 Kč, za minikáry
40 Kč, jízda na kole stojí 10 Kč.
Více na www.vlekyhyncice.cz

Rajče.net – největší české
internetové fotoalbum

U fotek je uvedeno uživatelské
jméno autora z rajče.net.

Chcete-li nám zaslat svoji
fotku z dovolené,

přihlaste se do projektu
na adrese www.rajce.net/leto

Chci mít klid

Užívám si to tu! Labrador na letním kynologickém
táboře mládeže v Nemošicích u Pardubic (konik39)

Tajemství talismanu
Vloni táborníci v Pekle nad
Zdobnicí hledali ztracený
talisman českých králů (plechivo)

Bude nám to chutnat?
Ze skautského tábora 6. smečky
vlčat Havráňata Kolín, který se
konal na tábořišti pod hradem
Pecka (vokin)

Chci mezi lidi

Pro rodiny

Nejlepší
recepty
od čtenářů
Letní
rychlé 
špagety

Tip DNES
Adrenalin

Vážené čtenářky
a čtenáři,
pošlete nám svůj tip na letní
jídlo. Autory zveřejněných re-
ceptů odměníme originálním
DVD kuchaře Jamie Olivera.
Recepty posílejte na
prilohy@mfdnes.cz

Dovolená
čtenářů

Táborové
aktivity

Skončili
pod vrcholem
Vizitka:
Rudolf Mrázek se narodil
11. května 1934 v Břeclavi.
Jeho otec, člen Sokola, byl in-
spektorem drah a zapojil se
do protinacistického odboje.
Zemřel při náletu v Brně.
Jeho dva strýcové bojovali
jako letci v Anglii. Rudolf
Mrázek toužil po vědecké
dráze, v roce 1953 byl přijat
na Přírodovědeckou fakultu
Masarykovy univerzity v
Brně, ale už v prvním ročníku
byl zatčen a odsouzen za
účast na protikomunistickém
odboji. Byl aktivním členem
odbojové skupiny SODAN.
Vysokou školu nedokončil,
pracoval v uranových dolech.
Masarykova univerzita mu
v roce 1994 dodatečně uděli-
la titul RNDr. Dnes žije jako
důchodce v Tišnově.

Tábor v sedle
Hanka
v hřebčíně
Siglavy letos
v červenci
(hyskas) Ohnivý mužík

Dospělí říkají svým
táborům outdoor, ale užijí
si stejně jako jejich děti.
Letos v květnu v Českém
ráji (dusici)

Rudolf Mrázek Když byl v prvním ročníku přírodovědecké fakulty, zatkli ho a studium už nikdy nesměl dokončit. Ale jak říká,
kriminál mu dal v jistém směru víc, neboť byl zavřený se vzdělanými lidmi, politickými vězni. FOTO: MAFA – MONIKA TOMÁŠKOVÁ


