
Scénář - Drásov 31. 3. 2022

1. vstup asi 25 vteřin

Je rok 1968. Pan Oldřich Kabelka má 18 let a  je na vojně v Brně Tuřanech. V noci 21. srpna
nastává situace, kterou nikdo nečekal. Vojáci jsou překvapení, že přistávající letadla jsou
z Ruska. Na letišti je v tu chvíli jen šest mazáků a hrstka branců. V tomto počtu dostávají
rozkaz zaujmout kruhovou obranu.

2. vstup 23 vteřin

8:23 - 8:36

… na letišti, kde sedalo každých pět minut pět letadel a my jsme se měli; těch šesti lidí se
mělo bránit kruhovou obranou. Ale to byla tma, to my jsme neviděli vůbec, co se tam děje.

8:38 - 8:48

No, dopadlo to tak, že pak řekli, že nesmíme klást odpor. Prezident republiky řekl v rádiu,
řekl, že nesmíme klást odpor, tak jsme… Jinak bych tady možná neseděl mezi váma.

3. vstup asi 9 vteřin

Přestože vojáci nesměli klást aktivní odpor, snažili se okupantům situaci alespoň nějakým
způsobem znepříjemnit.

4. vstup 14 vteřin

15:13  - 15:27

Vodu jsme jim nesměli dávat, protože řekli, že jim nemáme pomáhat, tak jsme zavřeli rozvod
vody na kasárnách, aby… Vždycky jsme si pro sebe napustili a pak jsme to zavřeli, abysme
jim nemuseli s tou vodou pomáhat.

5. vstup asi 11 vteřin

Pan Kabelka vzpomíná, jak ho ruský podplukovník požádal o společnou fotogra�i. Přislíbil
mu signální pistoli a on na návrh kývnul. Kamarádi ho ale varovali.



6. vstup 20 vteřin

30:18 – 30:38

Kamarádi mi řekli: “Ty, já bych se nenechal fotit, protože to dají někde do novin, napíšou,
jak se čeští vojáci vítají s Rusama.” No, tak já co teda mám dělat. A oni povídají, tak se někde
schovej do autoparku, no a mu řekli, že se někde ztratil.

7. vstup asi 18 vteřin

Srpen 1968 ovlivnil celou rodinu. Bratr Slávek emigroval do Austrálie, což pan Kabelka,
kvůli vojně nestihl. Ke společnému setkání došlo až po patnácti letech v Jugoslávii. Ale ani
to nebylo bez obtíží. Komplikace přišly už na hranicích.

8. vstup 1 + 6 + 6 + 7 = 20 vteřin

37:55 - 37:56

Děcka jsme museli nechat doma.

38:16 - 38:22

Dvě hodiny nás tam kapsovali na… Aji pneumatikou bouchali o zem, jestli tam něco
nerachotí.

37:58 - 38:04

Se Slávkem jsme se setkali v Jugoslávii. On tam přiletěl, samozřejmě to nikdo nevěděl, že.

39:44 - 39:51

On dostal, myslím, dva roky nepodmíněně za to, že opustil ilegálně republiku.

9. vstup asi 6 vteřin

Na závěr jsme se pana Kabelky zeptali, co si o invazi v roce 1968 myslí dnes?



10. vstup 18 vteřin

19:13 - 19:31

Já mám názor takovej, že cizí vojska v žádné cizí zemi nemají co dělat, že prostě jak si to
povykládají, tak pokud tam jsou ty vojska, to není žádná pomoc, ale vždycky je to okupace.


