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Sountrack z filmu World War Z 

Klára Neubauerová: „Události 60. a 70. let prožil jako žák, respektive student. Poté 

nastoupil tenkrát povinnou dvouletou vojenskou službu v Československé lidové armádě. 

Následně zaujal ve školství druhou stranu – učil na českobudějovickém gymnáziu. Události 

roku 1989 již vnímá z pozice vysokoškolského pedagoga. Řeč je o budějovickém rodákovi 

panu Jiřím Dvořákovi.“ 

Adéla Čápová: „Pamětník nám nyní poví něco o své rodině, co mu utkvělo v paměti.“ 

Jiří Dvořák: „Ta rodina, ve které jsem žil, tak podle tehdejších kritérií byla tzv. 

maloburžoazní čili nesplňovala daná komunistická kritéria, která v té době platila.“ 

Nicole Röslerová: „Události let 1968 a 1969 ovlivnily jeho dětství.“ 

Jiří Dvořák: „Ráno jsme se dozvěděli z televize a z rozhlasu, že nás obsazují Sověti, Poláci, 

Dederoni, že nás obsazují také Maďaři a symbolická bulharská jednotka. Poprvé jsem viděl 

plakat oba rodiče.“       

Kristýna Kardová: „Minulý režim mu znesnadnil život i v jiných oblastech.“ 

Jiří Dvořák: „Potom jsem pět let studoval na pedagogické fakultě, tam jsem měl zase 

problémy, protože jako dítě z nekomunistické rodiny jsem jaksi nesplňoval ona potřebná 

kritéria, takže jsem se dostal až na druhé ministerské odvolání.“  

Michael Kaňka: „Během služby v armádě zažíval jedinečné situace.“ 

Jiří Dvořák: „Tam byly taky pokyny, co dělat v případě, že by došlo k občanským 

nepokojům. No, tak jsem si to pochopitelně rozpečetil a přečetl. To jsem neměl dělat, protože 

jsem přišel o měsíc klidného spánku, než jsem se z toho vzpamatoval. Tam bylo, že vzniknou 

speciální jednotky, které jako odzbrojí ty ostatní, že jo, a že budou pochopitelně likvidovat 

ohniska nepokojů a tak dále.“ 

Klára Neubauerová: „Pan Dvořák je velmi vzdělaný člověk – na vojně si kvůli tomu vyslechl 

nejednu poznámku.“ 



Jiří Dvořák: „Vojáci na mě pak říkali: „S vámi válku nevyhrajeme, vy jste zkáza 

socialistické armády.“ 

Kristýna Kardová: „Do současné doby pracuje Jiří Dvořák jako pedagog.“ 

Jiří Dvořák: ,,Čili učím v podstatě od toho roku osmdesát, takže letos je to 39. rok, který 

jaksi učím ve školství.“ 

Nicole Röslerová: „Jak z pozice vysokoškolského učitele vnímal tzv. sametovou revoluci?“ 

Jiří Dvořák: ,,Když jsem ve středu šel do školy, tak najednou se ukázalo, že už i u nás tady 

v Budějovicích jede revoluce na plný pecky, že jo. Já jsem hlavně měl strach, aby se proti 

studentům nepoužilo to, co jsem znal z armády.“ 

Michael Kaňka: „Panu Dvořákovi moc děkujeme za sdílení jedinečného životního příběhu a 

rozšíření našich představ o minulém režimu.“ 
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