Příběh takového "obyčejného" človíčka
ZVUK O1
0:25-0:46 : Tak já se jmenuji Vlach Václav, narodil jsem se 9.2.1947, tehdy to bylo v Horním Vražné, teď je to jen
Vražné a byl to prakticky okres Opava. Teď je to myslím okres Nový Jičín, protože to se všechno změnilo od
toho roku 1947 no a byly to vlastně Sudety.
TEXT 01
Leoš : Když mu bylo podobně jako nám, v roce 1963, kdy proběhla Karibská krize, byly myšlenky pana Vlacha a
jeho kamarádů velmi zajímavé...
ZVUK 02
1:39:17-1:39:40 : Prostě jsme se cvičili, jakože kdyby nás napadli Američani, tak že půjdeme v tom týmu tady to
bránit, ale to byl úplný nesmysl. No a my jsme byli takhle domluvení asi 5 kluků, jsme se učili anglicky, že kdyby
tady přijeli ti Američané, tak že se vzdáme a přidáme se k nim, necháme se k nim naverbovat.
TEXT 02
Míša : O pár let později, kdy k nám vtrhly armády Varšavské smlouvy, byl pan Vlach ochotný bránit svou zemi, i
když věděl, že může přijít i o život.
ZVUK 03
7:01-7:20 : V roce 1968 ještě na popudu jednoho hajného, to byl můj známý, tak vytáhl dvě flinty, to byly
německé karabiny z roku 1898 z 2.světové války. Dal mi 9 nábojů a šli jsme tam.
8:17-8:25 : Ta kolona jela prostě do vrchu, a jela pomalu,asi bylo tam 15 aut a tak já jsem střílel na tu korbu,
abych to prostřelil.
TEXT 03
Leoš : Zbraně, které použil, pocházely ještě z 2.světové války, kdy pár občanů Rajnochovic ukradené německé
zbraně ukrylo. Pan Vlach jakožto zdejší lesník zná totiž spoustu příběhů statečných lidí.
ZVUK 04
1:48:42-1:49:08 : Potom na tom Idesovým, býval tady navrchu,tady na těch stránách, měl tam vykopaný
takový, jak když takovou jámu a tam to naházel. Jsme to zabalili do nějakého papíru a namazal to nějakým
olejem a zaházel to chvojím a nějakou hlínu na to a do rána bylo všechno poschovávaný.
TEXT 04
Míša : Zbraně se nikdy nenašly, ale pan Vlach nám slíbil, že by se s námi vydal do terénu a zkusili bychom to
prozkoumat. Při troše štěstí bychom našli místa, o kterých nám vyprávěl a něco objevili.
ZVUK 05
1:46:50-1:46:53 : A ještě vím, kde jsou nějaké zbraně, ale ty už jsou na nic ty už jsou akorát tak do nějakého
muzea.

TEXT 05
Míša: Celý jeho život byl velmi napínavý a nepřestával nás překvapovat. Přesto dnes dvaasedmdesátiletý Pan
Vlach zhodnotil svůj dosavadní život tak, že je to...
ZVUK 06
2:18:05-2:18:08 : Taková historie jednoho obyčejného človíčka.

