
Scénář pro rozhlasovou reportáž 

Jiří Šafařík 
Bylo první listopadové odpoledne roku 2017 a my se vydaly za stavitelem a dirigentem, panem Jiřím 

Šafaříkem. 

Pan Šafařík se narodil před 2. světovou válkou. Zažil německou okupaci a nerad na toto období 

vzpomíná.  

2:04 – 2:54 

Blízko Bělušic, na Homoli, byla taková veliká vila, kde byli Němci. Gestapáci tam měli psy. A občas 

přišli do vesnice. Samozřejmě to byla obrovská atmosféra strachu v té době. Protože když se něco 

dělalo na černo, tak se riskoval kriminál rodičů. Potom v roce 1945, když přijela Rudá armáda, která 

nás vlastně osvobodila, jsme si tak nějak všichni oddychli, protože ten strach, který byl z těch 

Němců…Já se přiznám, že je nemám rád do dneška. To je bohužel ve mně. 

Válkou trpěla i rodina pana Šafaříka. Tatínek byl v roce 1944 devět měsíců vězněn nacisty. On sám si 

naštěstí žádné trauma z období okupace dodnes nenese. 

Po absolvování základní školy studoval Průmyslovou školu stavební v Benešově.  

Celý život se zabýval a živil stavební činností. Projektoval stavby a prováděl stavební dozor. Povídal 

nám o možnostech, které mu přineslo období po sametové revoluci. 

11:37 – 12:03 

Se synem jsme založili v roce 1993 firmu, která se jmenovala Stavitelství Šafařík. Postavili jsme 

v Kolíně finanční úřad, sociální zabezpečení na Obecním dvoře a katastrální úřad, tam máme 

dokonce cedule.  

Jeho velkou celoživotní láskou byla hudba. V minulosti se věnoval hře na housle, akordeon, kytaru,  

trubku, bicí a hrál v několika tanečních skupinách. 

Poté na nějakou dobu s hudbou skončil. 

7:00 – 7:18 

K muzice jsem se vrátil až v roce 1997, mezitím jsem nehrál, ale v roce 1997 jsem založil kapelu. 

Možná jste slyšeli, Kolínský Big Band se to jmenuje. A funguje dodnes.  

Od roku 2000 je v důchodu, ale stále pracuje jako odhadce pro věci nemovité. 

Pan Šafařík nám převyprávěl svůj životní příběh. I když zažil velice těžké chvíle, působil na nás jako 

veselý optimista a my jsme rády, že jsme se s takovým člověkem mohly setkat. 
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