SCÉNÁŘ – audionahrávka – Bedřich Boršek
Vypracovali: Nikola Kališová, Martin Novotný, Marek Mráz, Vendula Hrušková, Anna Stránská,
Michal Pěla – žáci 8.C a 7.A ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice

Žák 1: (Nikola Kališová)
„Pan Bedřich Boršek se narodil v rodině ruského legionáře v Bystřici pod Hostýnem. K nejhorším
zážitkům v jeho životě patří, že jako šestnáctiletý mladík zažil v březnu 1945 bombardování Českých
Budějovic. Jak na to dnes vzpomíná?“
NAHRÁVKA 1 – bombardování zvuk – film Kukačka v temném lese
Žák 2: (Martin Novotný)
„Vyučil se a pracoval ve firmě na psací stroje nedaleko dnešního autobusového nádraží. Spadlo tu 26
bomb. Měl ale štěstí a nálety přežil.“
PAMĚTNÍK pan Bedřich Boršek - vstup I, II, III:
„To jsme bydleli v Havlíčkově kolonii před tím mostem, jak je k Poliklinice Jih, v tej Lidickej, no a byl
nálet, no a bouchla bomba a my jsme byli ve sklepě a vyrazilo to domovní dveře a cihlovej prach
vlítnul do sklepa a paní, která měla nahoře-švadlena, tak začala plakat, co bude s jejíma látkama…“
„Já jsem potom, když se to uklidnilo, tak jsem koukal do dvora a u sousedů visela na větvi vesta
s hodinkama a tam jsem zjistil potom, že tam bydlel takovej pán, kterej těžko doslýchal, a když byly ty
nálety a když viděli ty bomby, tak asi vyšel na balkon a tam bouchla bomba a ono ho to vyhodilo,
proletěl tou hruškou a zůstala tam akorát ta vesta…“
„Tak pak jsem prošel město, po tom náletu, tak jsem viděl tu spoušť, která byla…“
Žák 3: (Marek Mráz)
„Nevyhnul se mu ale nebezpečný tyfus a musel dokonce za primitivních podmínek přijmout tranfúzi
krve od vlastního tatínka. To ho v dospělosti přivedlo k myšlence dobrovolného dárcovství krve. Je
držitelem Zlaté Janského plakety.“
PAMĚTNÍK pan Bedřich Boršek-vstup IV
„…tak táta mně dával dvakrát transfúzi krve-tenkrát to bylo zajímavý, táta seděl u postele, natáhli
injekční stříkačku a mně tu krev stříkli do krve - do žíly…“
Žák 4: (Vendula Hrušková)
„V životě mu pomohl hlavně sport – SOKOL, kde se stal župním náčelníkem. Jako dvacetiletý se
zúčastnil posledního svobodného všesokolského sletu v létě roku 1948.“
Žák 5: (Anna Stránská)
„Nezastavili ho ani fašisté, ani komunisté a neudolal ho ani jeho věk.
Pro něj platí, že je to opravdu jen číslo.“

Žák 6: (Michal Pěla)
„A jak zní jeho hlavní recept na dlouhověkost a svěžest?“

PAMĚTNÍK pan Bedřich Boršek - vstup V:
„Tak hlavní motto bylo, že mě rodiče naučili pořádku…“, prostě když se jí, tak se dostane jídlo, sedne
se k jídlu, v klidu se nají, až se dojí, tak se prostě jde od stolu…“

NAHRÁVKA 2: Tmavomodrý svět-soundtrack k filmu

