
Scénář žáků ZŠ Křídlovická  
 

Příprava: Veronika Servusová, Adam Střihavka, Michaela Volejníková, Zuzana Plasová, 

Václav Kraus, Kateřina Nentvichová 

 

Žák: 

Pan Josef Kříž se narodil 3. listopadu 1923 v Kunicích poblíž Prahy, ale už v roce 1924 

se jeho rodiče přestěhovali do obce Jinačovice, kde prožil celé své mládí. 

Zde chodil do obecné školy, ale od roku 1935 chodil z Jinačovic každý den pěšky do 

Brna Řečkovic, kde byla Masarykova měšťanská škola. Do školy chodil pan Kříž rád. 

V roce 1938 dokončil docházku do měšťanky a v té době měl velký sen.                                          
 

Nahrávka od 14.51 do 15.12 (21 sec) 

 „Prvně co jsem chtěl, toužil jsem kolo, abych si mohl koupit. Jenže tenkrát stálo kolo osm 

stovek! To bylo peněz! Za celou krávu nedostal osm stovek!“ 

    

                    

Žák: 

Ale pan Kříž si chtěl cestu ke splnění svého snu chtěl najít.                                                         

 

Nahrávka od15.17 do 16.06 (49 sec) 

„A tak se stavěla brněnská přehrada. Tak jsem šel tam, aby mě vzali na brigádu na těch 

prázdninách. No a tak pan mistr, nějaký pan Malý, co to vedl tam ty práce, co se betonovalo, 

tak povidá: no jo, ale tobě néni, tenkrát říkal, šestnáct let! Mě bylo patnáct.“                                   

 

Žák: 

Stavbyvedoucího však nakonec přesvědčil.                                                                                  

 

Nahrávka od 17.03 do 17.48 (45 sec) 

„No já jsem si to vymrčel na něm. Jo, jenže mě stejně vošulil. Nechal mě dělat všecko, tak 

jak velký už. Já jsem byl dost vyspělej už tehdá v těch patnácti letech. Dělal jsem všechno. 

Tahal. Tak to vidím jak dnes, jak ta přehrada začínala teprve od základů.“ 

 

Dále pak nahrávka od 19.21 do 19.56 (36 sec) 

„Ale rád vzpomínám, že jsem na té přehradě měl podíl, taky že jsme tam chodili pracovat. I 

když mě překvapila ta odměna, kterou mě pan mistr dal! Jo, že ani půl kola jsem si nekoupil 

za to! Za dva měsíce dřiny.                                                                                              

 

Žák:     

Příběh o vysněném kole měl díky finančnímu příspěvku rodičů pana Kříže šťastný 

konec, stejně jako události druhé světové války a padesátých let, kdy pan Josef Kříž 

zažil perné chvíle, ale vše díky svému nezdolnému optimismu překonal.                                                                              

 

 


