
Scénář k rozhlasové reportáži 

příběhu paní Schwarzová 

 

Zpracovali: Stanislav Zacha, Martin Brambůrek, Amálka Hausváterová, 

Vanessa Partlová, Kristýna Prokešová, žáci  7. třídy  ZŠ  E. Rošického 2, 

Jihlava, pod vedením paní učitelky Jiřiny Nápravníkové. 

 

 

 

Paní Eva Schwarzová se narodila 12. října  1925 v Dobroníně u Jihlavy. 

Dnes se může chlubit titulem akademická malířka, ale cesta k němu, 

přes její velký talent, byla dlouhá a složitá.  



Dětství měla velice pěkné. 

„…měli jsme hned rybník, za rybníkem les…jo, dráhu pod okny…bylo to tam 

krásný ….“ 

 

 

Idylka skončila, když jí bylo 10 let. Tatínkovou velkou zálibou bylo 

promítání filmů.  

 

 

Jednou se film vznítil a začal hořet.  Pomocník, který měl hasit, se lekl                  

a utekl z místnosti pryč. Přitom zabouchl dveře. Tatínek hledal cestu 

ven.  Ale … Zakopl a padl do plamenů. Za 12 dní na následky těžkých 

popálenin zemřel.  

Rodina sice dostala 100 000 korun, ale také výpověď ze služebního bytu. 

Z Dobronína se tedy přestěhovali do Jihlavy.  

 



 

„… v Jihlavě jsem byla až do okupace Německem, pak jsme zase dostali 

výpověď z bytu od německýho domácího …“ 

V Čáslavi měli příbuzné, tak cesta z Jihlavy vedla právě tam. Zde prožila 

celou válku.     

„…Měli jsme hlad, protože byli potravinový lístky a na to toho bylo málo, takže 

jsme většinou jedli samý brambory, všechno z brambor. Dělali jsme z brambor 

i rohlíky.“ 

Paní Eva snila o studiu na vysoké umělecko-průmyslové škole v Praze.  

 

„…dělala jsem zkoušky v roce 1944, byla jsem přijata, ale Němci tenkrát 
zavřeli vysoký školy a já jsem musela nastoupit do práce.“ 

 

 



 

Do školy se vrátila až po válce. Únor 48 jí další studia znemožnil. Byla             

4 a půl měsíce ve vězení.   

 

A důvod?  

„…Kvůli letákům, protistátním.“ 

Letáky dostala poštou                                                                                                a okamžitě 

spálila.  

 

 

 

Ale do jejího osudu zasáhla touha po pomstě. Byla s kamarádkou na 

tancovačce a odmítla tančit s jedním komunistickým tajemníkem.  

 

„… a on řekl tý mý známý, co u ní bydlel, že se mi pomstí.“  

Důležitý byl pro paní Evu rok 1989. Díky své snaše, paní Janě se jí 

podařilo získat titul akademické malířky, ale nebylo to vůbec 

jednoduché. Sehnat a poslat všechny doklady.  



„…  poslala jsem jim tam i potvrzení o zkouškách o všeckom, co jsem dělala.“ 

Úřednice ale pořád dokola opakovala, že se nenechala zapsat na další 

semestr. Jak jí vysvětlit, že se nemohla zapsat, když byla ve vězení? 

Pomohl až právník a paní Eva se dočkala.  

„...poněvadž jsem vlastně měla víc jak polovinu školy hotovou, tak jsem dostala 

ten titul.“ 

 

Titul, ale hlavně pocit očištění, protože trpěla za něco, co neudělala. 

Paní Eva poznala v životě hodně lidí   

„… hodnejch i špatných. A  myslím si, že každej by měl žít poctivě, nikoho 
nešidit. A nehonit se za penězma a radši se radovat ze života a šetřit si hlavně 
zdraví.“ 

 


