
                                                                     

Entomologie může za to, že jsem ještě tady 

PŘÍBĚH PANA JAROSLAVA STREJČKA  

Scénář 

1.   Nemusel jsem tu být:  

Nahrávka 1:                                                                                                                                     

Já jsem tu opravdu nemusel být. Nebýt rozumné porodní asistentky, tehdy se 

říkalo porodní bába.  

Průvodní slovo 1:                                                                                                                    

Chtěli poslat pro doktora, ale odvážná sestřička to vzala na sebe.  

Nahrávka 2:                                                                                                                            

Kdyby přijel doktor, vzal  by kleště a to dítě nějakým způsobem poškodí. No ono 

to nakonec šlo, nakonec jsem se na tom světě objevil. 

2. Masaryk a pokuta:  

Průvodní slovo 2:                                                                                                          

Pan Strejček vyprávěl o první republice. Viděl například pana prezidenta 

Masaryka po jeho druhém zvolení. 

Nahrávka 3:                                                                                                                      

Víte,  jaká byla tehdy ochranka pana prezidenta ? ¨ 

Tři pražský policajti kteří neměli ani pistole, měli jenom obušky za opaskama, to 

byla celá ochranka a ta jenom hlídala, aby jim lidi nevlezli zrovna do cesty,že jo. 

Průvodní slovo 3:                                                                                                            

Tenkrát prý bylo bezpečno, policista klidně zastavil i Masaryka na koni: 
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Nahrávka 4:                                                                                                                         

Pane prezidente tady jste porušil zákaz. 

Protože to je jen pro pěší, a  od vás musím žádat deset korun pokuty. 

Masaryk se prý jenom usmál a řekl: děkuji... děláte dobře svoji povinnost, ale já 

vám žádný peníze nedám, protože žadný nikdy u sebe nemám, musíte si dojít 

na kancelář na hrad a ať na můj rozkaz vám to vyplatěj. 

3. Totální nasazení a válka:  

Průvodní slovo 4:                                                                                                         

Dospělost přišla za války, a tak byl povolán do totálního nasazení u Luftschutzu 

– byly to  oddíly v jakýsi  podivných vojenských uniformách.                                         

Dělali za marku denně, stejně jako němečtí vojáci.                                                 

Na Karlově nám.  odklízeli následky náletu. Dodnes je to pro něj otřesný zážitek. 

Nahrávka 5:                                                                                                                       

Člověk si zvykne nakonec na všecko, víte, třeba do toho svatého Ignáce, tam 

nerad chodím,tam teda padly dvě těžký bomby,takže tam teda byli ty lidi 

rozšmelcovaný na kusy jako kusy masa pro řezníka. 

4. Entomologie:  

Průvodní slovo 5:                                                                                                       

Vztah k přírodě měl od babičky, ale k přírodovědě a entomologii nedošel přímo. 

Nahrávka 6:                                                                                                                

Chtěl jsem jít na lesnickou do Písku, řekli mi, že nejdřív za tři roky, protože jsou 

úplně plný.                                                                                                                 

Nějaký žid, jmenoval se "Veiss", potom bohužel teda většina těch Židů zahynula 

někde.Tak ten pořád radil mámě, ať jde dělat do nějakého obchodu, kde se 

nemusí moc makat. Ať třeba prodává látky nebo kravaty nebo něco takového, 

že jo. A táta rozhod.. Ne, půjde se učit do obchodu s potravinami, takže jsem se 

šel vyučit prostě normálně prodavačem.                                      

Průvodní slovo 6:                                                                                                 

Prodavačem se stal, ale náhoda ho přivedla na místo vedoucího muzea v 

Trmicích. Věnoval se hlavně přírodovědeckému oddělení.  Chtěli ho i do 

okresního muzea, ale musel by se stát komunistou. 



5. O Praze se ví hodně 

Průvodní slovo 7:                                                                                                      

Nastoupil do Prahy na ochranu přírody a zpočátku tady byl jediným člověkem, 

který to měl na starost.  

Nahrávka 7:                                                                                                                 

Tady nebylo nic, tady nebyl ani soupis starých stromů, který byl na každém 

okrese, no a když jsem odcházel, tak tu bylo skoro sto chráněných území 

vyhlášených. 

Průvodní slovo 8:                                                                                                           

Ani teď nevstoupil do KSČ, ale nakonec vedl celý odbor, protože komunisté 

uznávali jeho schopnosti. 

6. Vzkaz od pana Strejčka 

Průvodní slovo 9:                                                                                                           

Pan Strejček tvrdí: 

Nahrávka 8:                                                                                                                    

Jestli jsem ještě tady, tak to je vina entomologie. Ta se Vám nemůže přejíst, 

protože nikdy nevíte, co najdete. 

Průvodní slovo 10:                                                                                                             

Zjistil, že brouk, kterého našel  na Zahradním městě, byl zavlečen z Dálného 

Východu. 
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