
Scénář Václav Kratochvíl  
 

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA 

 

Vstup pan Kratochvíl 1  
0:18-0:32  
Narodil jsem se těsně před začátkem 2. světové války, v červnu 1939, kdy už probíhala tzv. okupace.   
Vstup žáci 1  
Václav Kratochvíl prožil útlé dětství v Praze v období války, ale měl stále živé vzpomínky, jak běhali 
do sklepa po zaznění sirén, aby tam přečkali nálet.      
(Zvuk sirén)  

https://youtu.be/xhWUUblpDZA 

 

Po skončení války začal pan Kratochvíl chodit do školy. Ta ho bavila, a tak se učil dobře.  V 17 
letech maturoval na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. A potom si vybral studium na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, obor chemie.  
 

Vstup pan Kratochvíl 2  
2:29-2:48  
Už jako kluka mě začaly bavit různé chemické pokusy, různé ty bouchací kuličky a taková ta 
tekutina, po které začnou lidi brečet. A samozřejmě tatínek to neměl rád, tak mi nadával a já jsem to 
měl doma ve špajzu.  
(Zvuk bublání pokusů)  

https://youtu.be/eGeJF85SOdQ 

 
  
Vstup žáci 2  
Dostudoval, oženil se a musel nastoupit na povinnou vojenskou službu. 

https://youtu.be/D7rYpTSINBM zvuk pochodování 

 Po vojně našel své první zaměstnání na tehdejší Československé akademii věd, 
kde začal pracovat jako vědecký aspirant. V roce 1965 se manželům Kratochvílovým narodil syn.  
 

Vstup pan Kratochvíl 3  
5.15-5:24  
A celou tu dobu, koncem 60. let jsme snili o tom, že bychom chtěli jet pracovat někam do ciziny.   
6.27-6:37  
Potom najednou jsem dostal nabídku, jestli bych nechtěl jet do Afriky, na univerzitu do Ghany (zvuky 
z Afriky).  

https://youtu.be/QE_jOCqKE3w 
 

  
  
7:08-7:40  
Ale najednou jsme se probudili 21.srpna 1968 a všude kolem jezdily tanky. Země byla obsazená 
takzvanými bratrskými armádami, kterým se nelíbilo to, co se tady dělo. Nelíbilo se jim, že tady lidé 
začínají přemýšlet, že se ten vývoj dá také dělat jiným způsobem než jenom příkazy 
a zákazy atakdále…  
  
Vstup žáci 3  
Nastalá situace způsobila, že se Václav Kratochvíl rozhodl do Afriky odjet.  Se svým čtyřletým 
synem a manželkou tam strávili skoro pět zajímavých let.  

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA
https://youtu.be/xhWUUblpDZA
https://youtu.be/eGeJF85SOdQ
https://youtu.be/D7rYpTSINBM
https://youtu.be/QE_jOCqKE3w


Z Afriky se rodina vrátila v roce 1975 a museli si začít hledat bydlení. Nakonec se Václav Kratochvíl 
rozhodl, že si se svým bratrancem postaví dvojdomek v Dobřichovicích.       
Bydlí zde od roku 1978. 
   
Když byly V roce 1990 první svobodné volby kandidoval Václav Kratochvíl do obecního 
zastupitelstva. Byl zvolen zástupcem starosty. Po čtyřech letech kandidoval znovu, a to už byl zvolen 
starostou. Osm let pracoval pro Dobřichovice a pak odešel do důchodu. I přes to je v 
práci pro obec je stále velmi aktivní.  
 

 Nakonec jsme Václava Kratochvíla požádali o radu do života  
 

Vstup pan Kratochvíl 4  
39:08-39:13  
Co bych vám řek? Já bych vám řek, abyste se učili, pracovali na sobě…  
Vstup žáci 4  
Václav Kratochvíl nám poradil, abychom se snažili nejen pro sebe, ale také pro lidi kolem nás.  
  
  

 


