
Scénář k audioreportáži  s panem Boleslavem 

Pavlíkem 

Ondra: Pan Boleslav Pavlík, je jeden z mála žijících lidí, kteří si bohužel pamatují 

hrůzy  druhé světové války. Jelikož se narodil dne 13.9.1922 , vyrůstal za 

rozkétající první republiky a když se začal Hitler projevovat na veřejnosti, tak byl 

ještě malý kluk, který poprvé a naposledy viděl Zeppelin v malé vesnici Jedlí. 

Pamětník:  

„Bylo mi tak k pátému nebo šestému roku, no a teď lidi křičeli: Vzducholoď!  

Vzducholoď! Já byl blíž k silnici a uslyšel jsem to. Běžel jsem se podívat a ona ta 

vzducholoď letěla.“ 

Ondra: Když byl malý, přivydělával si tím, že prodával květiny, košťata, hrábě a 

k tomu například volal německy: 

Pamětník:  

„Bitte, kommen und kaufen Sie Blumen. Drei Stück eine Kron.“ 

Ondra: Dále jsme se ptali na jeho život během druhé světové války a zjistili 

jsme, že ve vesnici Jedlí byl Rus, který se schovával v seně domu, kde tajně pálili 

alkohol. Když Němci prohledávali celý dům, aby našli tu palírnu, tak se ten Rus, 

který byl schovaný na půdě v seně, zalekl a začal střílet. Přičemž zabil dva 

německé vojáky. 

Pamětník:   

„A tam byl ten Rus, schovaný byl na hůře v seně a oni šli ti Němci na tu hůru. 

Byli čtyři nebo šest a hledali a hledali, až přišli na to seno. Ten Rus to cítil a začal 

jak hloupý střílet. A tak nevím, jestli jednoho nebo dva Němce zastřelil…“ 

Ondra: Jako trest se nacisté rozhodli vyvraždit všechny muže z Jedlí, ale jelikož 

v  Jedlí byl i normálně žijící Němec, tak se domluvili, že pro výstrahu oběsí pět 

mužů. Mezi těmi lidmi byl i bratr pana Pavlíka Martin Pavlík. Všichni lidé, kteří 

projížděli Jedlím nebo ti, kteří tam žili a byli zrovna okolo, se museli dívat na 

popravu svých přátel a jak nacisté v klidu pod nimi hrají karty.  



Naštěstí už podobná situace během války nenastala. Konec války pak všichni 

přivítali s velkou radostí. 

A co by nám chtěl pan Boleslav Pavlík vzkázat po tom všem, co ve svém životě  

prožil? 

To, že bychom si všichni měli více vážit toho, co máme. 


