
Zbyněk Krejčíř – rozhlasový scénář 

Dne 8. 1. 2020 jsme navštívili bývalého ředitele naší školy, Zbyňka Krejčíře. Narodil se 20. 

října 1950 v Kyjově. Vyrůstal v rodině, kde se kladl důraz na vzdělání.   

Můj tatínek vyrůstal v rodině učitele, pak ředitele a školského inspektora a moje maminka 

vyrůstala v rodině sedláka. 

Z Kyjova se odstěhoval do Ostrovánek, kde navštěvoval ZŠ v Nechvalíně. Tato škola byla 

zvláštní v tom, že 1. a 2. třída byly spojené, stejně jako 3. až 5. Ve 3. třídě byl se svým 

bratrem, který byl v 5. třídě a tak se stalo, že ač byl o dva roky mladší navštěvoval třídu se 

svým starším bratrem.  

Takže já jsem měl třeba ten zážitek, že jsem ve třetí třídě byl společně se svým bratrem, který 

byl v páté třídě, takže já jsem seděl, protože jsem byl dlouhej v poslední lavici u stěny a můj 

bratr zase seděl v poslední lavici u okna. Takže třetí a pátá třída. Bylo to zajímavé v tom, že já 

už ve třetí třídě na konci jsem takřka uměl všechno, co uměli páťáci.  

V roce 1974 začal učit ve Veselí nad Moravou. Na tu školu má velmi dobré vzpomínky.    

Nedovedete si představit, jak tam představitelé města měli takovou krásnou vizi, školu, novou 

školu, která byla postavena na sídlišti Hutník vybavit co nejlépe.  

Na této škole měl na tu dobu vynikající vybavení. Měl možnost ovládat projektor a další 

zařízení. Na začátku školního roku se ho zástupce ředitele zeptal, co by na škole zlepšil. Řekl, 

že by chtěl házenkářské hřiště a atletickou dráhu. A tak se na konci školního roku otevíralo 

nové hřiště. Nakonec si poslechněte příběh o tom, jak panu řediteli jeho dcera zachránila 

život.  

Tak jsme si tam dali v tom termálním bazénu závod s dcerou a řekl jsem jí, já ti dám půl 

bazénu náskok, pak skočím do vody a kdo bude na druhé straně dřív… a já jsem plaval pod 

vodou. No a protože ta termální voda je taková trošku kalná, alespoň v té Dunajské Stredě 

byla, tak jsem špatně odhadl stěnu bazénu. Jak jsem zabral, myslel jsem, že ještě jeden záběr 

udělám, tak jsem čelně narazil do stěny bazénu. Samozřejmě ta hlava se mně vzadu tak trošku 

vzpříčila a zlomil jsem si obratel a jeho úlomek mi trošku zasáhl míchu a já jsem šel ke dnu. 

Protože ta dcera se mnou závodila a nevěděla, kde jsem, tak tam pro mě skočila a vytáhla mě 

z toho bazénu a prakticky mi zachránila život.  

Pan ředitel zasvětil život vzdělávání budoucích generací. 


