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Martin MUSIAL, moderátor
-------------------Unikátní svědectví válečných veteránů druhé světové války přináší v novém dokumentu s názvem
Sloužil jsem ve wehrmachtu, televizní studio Ostrava. Film zpracovává dlouho tabuizované téma
vojáků z Hlučínska, oblasti, která podpisem Mnichovské dohody připadla Třetí říši.
osoba
-------------------Člověk řekne, že Bůh není, ale když je člověk v nouzi, tak teprve vzpomíná na to.
Kristina STAŠKIVOVÁ, redaktorka
-------------------Hlučínsko, území, které bylo během 2 staletí střídavě součástí koruny české - Pruska,
Československa a v roce 1939 připadlo Třetí říši. Tehdy původně čeští vojáci převlékali uniformy a
rukovali do německé armády.
Josef NOSIADEK, pamětník
-------------------Žádnej to nechtěl pochopit, že jsme se stali automaticky říšský Němci.
Nina PAVELČÍKOVÁ, historička, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
-------------------Historie Hlučínska se vymyká úplně všemu, co jsme zažili všichni ve střední Evropě.
Kristina STAŠKIVOVÁ, redaktorka
-------------------Režisér Aleš Koudela celý dokument postavil především na autentických výpovědí hlučínských vojáků,
kterým se krutý osud nevyhnul ani po skončení války.
Aleš KOUDELA, režisér
-------------------Když se vrátili v pěta..., v šestačtyřicátém, tak šli znovu do českých zajateckých lágrů. A co bývá
otřesné, je to, že jak nám vzpomínají, kolikrát se k nim Češi chovali mnohem hůř než třeba spojenci,
když byli v zajateckých táborech, třeba ve Francii.
Josef NOSIADEK, pamětník
-------------------Chovali se odměřeně, chovali se arogantně, protože vůbec každý si myslel, bůhví co jsme, jak jsme se
měli dobře.
Jiří SIOSTRZONEK, spoluautor námětu
-------------------Dokument vznikl ani ne tak za 5 minut 12 jako 2 minuty po dvanácté, protože řada těch pamětníků se
nedožila premiéry. A je to otázka jenom několika málo let, kdy ti přímí účastníci té vlastně jedné z
nejkrutějších událostí dvacátého století už mezi námi nebudou.
Kristina STAŠKIVOVÁ, redaktorka
-------------------Česká televize uvede sugestivní dokument o hlučínských veteránech 19. března ve 20 hodin na
dvojce. Kristina Staškivová, Česká televize, Dolní Benešov.

