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    Gustav Oplustil se narodil 2. srpna 1926 v Hranicích na Moravě, kde 
prožil svoje dětství. Vyrůstal v rodině se čtyřmi dětmi, a proto si všichni 
museli navzájem pomáhat a držet pospolu. To ho naučilo samostatnosti 
a pomoci druhým. Jeho otec byl italským legionářem, který bojoval v 
první světové válce. Vlastnili hospodářství, kde si všechno jídlo pěstovali 
sami. Jelikož byly Hranice vojenským městem, zažil za protektorátu 
vícekrát bombardování. Po skončení obecné školy chtěl studovat na 
obchodní škole v Přerově, ale kvůli druhé světové válce to nebylo 
možné. Šel tedy do učení na holiče ke svému strýci, kde se začal zajímat 
o herectví a brzy jej i do ochotnického divadla přijali jako rekvizitáře. 
Během působení v divadle objevili jeho velký talent a stal se hercem i 
bez studia vysokých škol. Už ve svých devatenácti letech pracoval 
v divadle s budoucími profesionály. Během svého působení v 
ochotnickém divadle se setkal s osobnostmi nejen z kulturního, ale i z 
politického prostředí, a to např. s tehdejším ministrem zahraničí Janem 
Masarykem. V tu dobu se ale moc o politiku nezajímal, to čemu se zcela 
věnoval, byla jeho práce, která ho velmi bavila. Když vznikla televize, 
vesnická divadla začala zanikat včetně toho Beskydského, kde pan 
Oplustil působil. Roku 1948 narukoval do Armádního uměleckého 
souboru v Praze, se kterým následně procestoval celé Československo. 
Dlouho zde působil jako scenárista, bylo mu však vyčítáno, že jeho hry 
nejsou politicky přijatelné. Nelíbilo se mu, že nemůže rozhodovat o tom, 
jaké hry se budou hrát, a proto ze souboru odešel. Při odchodu se 
náhodně setkal s tehdejším ředitelem České televize, který mu nabídl 
práci dramaturga. V České televizi prožil i dobu okupace naší země 
vojsky Varšavské smlouvy a následně i dobu normalizace. V ten čas 
někteří herci měli zakázanou činnost a pan Oplustil se snažil  vrátit je 
zpět do televize, což se mu více či méně docela dařilo. Vždy inklinoval k 
tomu pomáhat lidem, kteří na tom nebyli zrovna nejlépe. Dnes mu je 91 
let a žije se svojí ženou v Praze na Vinohradech. 

 


