
SCÉNÁŘ K AUDIOREPORTÁŽI  o Janu 

Odstrčilovi 

 

Ruda: 30. srpna  roku 1937 se  v malé vesničce Svébohov na  severní Moravě 

narodil paní Jindřišce a panu Josefu Odstrčilovým syn Jan.  Janovi byly teprve 

dva roky, když nacistické Německo obsadilo Československo.      I když byl 

ještě malý, z  války si toho hodně pamatuje, například chvíli, když do jejich 

vesnice přiletěla  mina. 

 

Pamětník:  

 „Přiletěla mina a moje druhá sestřenice, Štajgrová Mařenka, a mé mámy 

nevlastní sestra, to byla Liduška, ty tam stály a očumovaly na té zahradě. A když 

tam přiletěla, tak je to roztrhalo.“ 

 

Vikča:  Z jeho dětství nás nejvíce zaujala příhoda, kdy šel s kamarády na jahody 

a potkalo je nemilé překvapení.   

 

Pamětník:  

„Přijdeme k lesu a tam byl werwolf. Němec se samopalem, trhal si tam trávu a 

halt, že nás musí zastřelit, abychom ho neprozradili. My jsme nevěděli, co máme 

dělat. Tak jsme se na chvíli stáhli a pak nás nechal jít.“ 

 

Ruda: Ale i přes tohle všechno měl šťastné dětství se svými pěti bratry a dvěma 

sestrami.   Nejstarší byl Josef, poté Boleslav, Hynek a nejmladší bratr  Oldřich. 

Jeho dvě sestry zemřely malé, brzy po porodu. 

 

Vikča:  Jejich otec pracoval v Ústí nad Labem, takže často nebyl doma . Proto   

jejich matka posílala jeho dva starší bratry do lesa stahovat dřevo samotné. A 



právě tam, kousek nad lesem, měli bunkr partyzáni. Když byli bratři zrovna  v 

lese, zatkli četníci jednoho z partyzánů. Bratry pak podezřívali, že o nich věděli 

a podporovali je. V lese je zadrželi a na partyzány se vyptávali.  

 

Pamětník:  

,,Bratři přišli do lesa stahovat dřevo a ti četníci s tím zajatým partyzánem tam 

byli a bratři jim museli ukázat, kde ten bunkr je. Četníci nevěděli, jestli jim tam 

bratři nosili jídlo nebo něco, tak museli stát čelem k lesu a četníci tam toho 

partyzána tloukli. On prý tak naříkal a nakonec, že byl táta v práci v rajchu, tak 

bratry pustili.‘‘  

 

Ruda:  Poté, co pan Odstrčil vystudoval nástrojařské učiliště v Mohelnici, začal 

pracovat ve stejném oboru a to až do důchodu. Tyto příhody a další nám pan 

Odstrčil vyprávěl ve svém domku v Jedlí, kde žije se svou ženou Marií a se svou 

dcerou Kateřinou a její rodinou. Teď mu je 82 let a mezi jeho záliby patří např. 

skládání modelů tanků.  

A jeho rada pro nás mladé? -  Když máme možnost studovat, tak máme, protože 

oni takovou možnost neměli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


