
MUDr. Jaroslav Kraus – scénář 

1.vstup  (cca 17 sec.) - podkres (Pearl Harbor 00:00 – 00:17) 
 
Natka – Příběh pana Jaroslava Krause začal 21. ledna roku 1935, kdy se narodil v Plzni. V ní prožil své 
dětství během druhé světové války. (podkres od prvního slova a pokračuje až ke slovu Petřín) 

 
Anna: Maminka byla v domácnosti a tatínek pracoval jako úředník.  

Natka: Bydleli v příměstské části, která se jmenovala Petřín.   

MUDr. Kraus - 01:13 - 01:43 „Moje první vzpomínka byla, když mi byly 4 roky, a přijeli Němci, 

přepadla nás německá armáda, to bylo 15.3.1939 a vím že jsem stál u okna a koukal se na letadlo a 

pravil jsem Hitlel.“ (zvuková kulisa – německé příkazy (gestapo…) – zvuk letadla v dáli) 

2. vstup (cca 35 sec) – podkres  (Pearl Harbor 00:17 – 00:52) 

Anna  – V Plzni začal také navštěvovat první třídu Obecné školy, která byla na tehdejší dobu velmi 

moderní. ______ Ale do druhé třídy už musel nastoupit do jiné školy. (číst smutně); podkres od 

prvního slova až k „se vším všudy“) 

Natka: Němci totiž všechny žáky vyhnali a ze školy udělali lazaret. Na konci války zažil nálety. 

Několikrát je kvůli tomu pustili ze školy.  Malý Jaroslav běžel ve strachu rychle domů a čekal v hrůze, 

jestli se jednalo jen o planý poplach a nebo to byl opravdový nálet se vším všudy.  (od věty „Malý 

Jaroslav …. – zvuková kulisa přelet bojových letounů + sírény) 

Anna: V květnu roku 1945 chodil do 5.třídy a zažil osvobození Plzně Americkou Armádou.  (během 

věty hudební podkres do vytracena, na konci jásot lidí)  

MUDr. Kraus – 21.36 – 21.45 V roce 1945 přijeli Američané, osvobodili západní Čechy. 

MUDr. Kraus – 22:00 – 22:09 My jsme v té době utekli z Plzně před bombardováním. A bydleli jsme u 

tety ve Starým Plzenci, 10 kilometrů od Plzně.  

40:45 – 41:21 Nejvíce jsem se bál, když byl nálet na Plzeň. A ono jich bylo několik, protože tam byly 

Škodovy závody. A když jsme museli v noci do sklepa. Tam musel být strop vyztužen takovými 

fošnami. Kdyby se ten dům zřítil, aby zůstali ty lidi naživu.    (podkres – Two Steps from Hell 00:13 – 

00:49) + sirény a běh, dusot lidí po schodech)  

22:24 – 23:01 Tadyhle ta přilba, tu jsem ukořistil, když Američanům vypadla z džípu. Tak jsem to 

pořád potom nosil. To není ta těžká přilba ocelová, ale oni měli takový lehký helmy. Ty si nasadili, to 

bylo z nějakýho lehkýho materiálu. A potom v boji nasadili tu přilbu ocelovou.  

3. vstup  (cca 37 sec.)  podkres (Pearl Harbor 00:52 – 01:29)  

Anna: Život pana doktora Krause je velice bohatý. Po válce vystudoval medicínu a v roce 1968 se 

odstěhoval za svou životní láskou do Mariánských Lázní.  (podkres od prvního slova až k „do dnes“. 

Natka: Do dnešního dne pracuje v nemocnici jako primář oddělení radiodiagniostiky 2.stupně. K jeho 

obrovským zálibám patřila a stále patří hudba a četba.  

Anna: Celý život se hrdě hlásil k českobratrské církvi evangelické, a i když mu za to v 70. letech hrozily 

různé postihy, nikdy se své víry nevzdal a zůstal ji věrný do dnes.  


