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scénář 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

hudba 

 

 

Jaroslav Holan prožil dětství v Hrachově nedaleko Sedlčan. Za války jeho 

rodina podporovala partyzány, kteří se skrývali v Brdech a vysokochlumeckých 

lesích. Komplikace nastaly, když Němci začali nedaleko jejich domu kopat 

zákopy. Partyzáni už k nim domů nemohli, Holanovi jim tedy nosili jídlo na 

domluvená místa v lese.  

 

Jednou nesl Jaroslav partyzánům balíček s namazaným chlebem. Když se vracel 

zpátky, uslyšel najednou na cestě za sebou dusot koňských kopyt……  

 

zvuk běhu koně 

 

On to byl německý četník a Halt! Na mě zařval 

On seděl na koni, v ruce měl pistol….On se domníval že ulovil nějakého 

partyzána Ale když jsem se otočil a viděl že jsem asi šestnácti leteý kluk, 

zakroutil hlavou a pak povídá gehe! Abych šel… 

Jenomže jel za mnou a byl zřejmě zvědavej kam vlastně jdu. 

Tak se mnou došel až domu, až když viděl moje rodiče a že tam vlastně 

zřejmě teda skutečně patřím. A takže z toho nic nevyplynulo , ale 

samozřejmě ta pistole v tý jeho ruce z tý jsem jako radost neměl, poněvadž 

oni byli všeho schopní. 

 

Uteklo několik dní. Američané se mezitím už dostali do Plzně a také Rudá 

armáda byla nedaleko.  A co se najednou nestalo. 

Když se Holanovi jednoho dne ráno probudili, v jejich kuchyni u stolu seděli 

dva chlapi v německých uniformách a na stole měli položené pistole…. Byli to 

parašutisté. Jeden z nich o sobě prozradil, že je pilot. Emigroval do Ameriky a 

vstoupil do americké armády k letectvu. 

   

U Kosové hory kde německá armáda měla prostě proti letadlům děla se jim 

povedlo sestřelit… A prostě seskočili zdraví dolu. 

 



 

Protože by ale byli v amerických uniformách moc nápadní, museli zastřelit 

jednu z německých hlídek a převlékli se do jejich oblečení. Pak se vydali pěšky 

do Plzně za svojí armádou. 

 

zvuk řeky 

 

Překážka s kterou si nevěděli rady byla Vltava. A brodit se přes řeku, prostě 

to věděli, že by to nebylo možné, Poněvadž od té Vltavy do Plzně to bylo ještě 

70 km. 

 

 

Parašutisté přišli k Holanovým aby zjistili, jestli neznají někoho, kdo by je přes 

řeku převezl.  Naobědvali se a večer se s Jaroslavovým otcem vydali za Tondou 

Krotilem do Hošína, který měl švagra převozníka…. Když mu vysvětlili celou 

situaci, převezl oba americké parašutisty na druhý břeh Vltavy, kde byl 

kamenolom, ale žádná německá hlídka. 

 

                                              

Parašutisté poděkovali za pomoc, rozloučili se a vydali se směrem k Plzni. Zda 

šťastně dorazili ke svým jednotkám se už Holanovi nikdy nedozvěděli. Zůstala 

jim jen tato vzpomínka na setkání v květnu 1945.  

 

hudba 

 

 

 

                     

 

              

 


