
MUDr. Anna Poláková – scénář 

 

1.vstup 

Dnes vám povíme příběh paní doktorky Anny Polákové, která se narodila v roce 1933 na jižním 

Slovensku. Díky svému otci, který byl četník, se brzy přestěhovala do Čech. Po obsazení Sudet 

německou armádou odešla do Golčova Jeníkova, kde prožila s rodinou téměř celou druhou 

světovou válku a také osvobození Rudou armádou. 

33 sec. 

2.vstup 

Paní doktorka Poláková popisuje svůj nejhorší zážitek z války :   

4 sec. 

p. Poláková  

16:42 – 16:49 

Tak potom přišel můj tatínek a říkal: ,,Ano, leží tam Vlasovec. V noci byl zastřelen.“ 

17:10 – 17:36 

Já jsem vlastně prvně v životě takhle viděla mrtvého člověka. Musela jsem ale přes něj jít, protože 

on byl na schodišti a jinudy tudy nešlo jít z baráku, z domu jako. No tak jsem ho musela… 

Maminka řekla : ,, Neboj se, je mrtvej."  

46 sec 

3. vstup 

Z Golčova Jeníkova mířily jejich cesty do vysídleného pohraničí, konkrétně do Mariánských 

Lázní. V Mariánských Lázních potkali zástupce americké armády. 

11 sec. 

p. Poláková  

9:25 – 9:47 

Tatínek dostal lístky na varieté, které Američani měli v současném divadle městském.  

  



10:00 – 10:24 

Tak jsme na to byli pozvaní , no tak jsme šli a moje maminka najednou už se začala na mě strašně 

zlobit, protože já jsem byla věčně otočená dozadu a pořád jsem se otáčela na to publikum za 

mnou a maminka nemohla pochopit proč to dělám. 

10:39 – 10:52 

Já jsem prostě byla fascinovaná  pohledem, když jsem se otočila a to publikum za mnou, to byli 

ti Američtí vojáci, a ti všichni mleli pusou."  

59 sec. 

4. vstup 

To bylo první setkání paní doktorky se žvýkačkami. 

3 sec. 

5. vstup 

Po ukončení války zůstala v Mariánských Lázních, kde vystudovala gymnázium. Poté chtěla 

navázat vysokou školou. Velmi se zajímala o studium medicíny, zejména o pediatrii. Na tuto 

školu se bohužel nedostala, a tak její kroky směřovaly ke stomatologii. Díky této profesi se 

seznámila se svým budoucím manželem, který přišel jako pacient. 

23 sec. 

p. Poláková  

28:55 – 29:21 

Po maturitě, když jsem žádala na vysokou , tak jsem dostala odpověď, že pohovor jsem udělala, 

ale pro velký počet uchazečů, že přijatá být nemůžu. Tak že se můžu odvolat, tak jsem se 

odvolala na Rektorát Karlovy univerzity, tam jsem byla vyzvána potom zase k pohovoru.  

31:15 – 31:27 

Na tom rektorátě se mě jeden, asi nějaký asistent zeptal: ,,Neměla byste zájem o stomatologii?"  

31:35 – 31:57 

A já jsem prohlásila, že ne. A on řekl: ,,Jo to je škoda ,děvče, kdybyste měla zájem o tu 

stomatologii, tak to by možná přicházelo v úvahu, ale jestli trváte na pediatrii, tak to bohužel 

ne."  

 

32:17 – 32:25 

Bylo mi doporučeno, abych tedy šla pracovat do zdravotnictví a žádala za rok znovu na medicínu. 

73 sec. 

 



6. vstup 

Paní doktorka pracovala celý život jako zubní lékařka. Svou zubní ordinaci si otevřela v naší 

Základní škole v Úšovicích. 

8 sec. 

7. vstup 

Jsme paní doktorce moc vděční, že nám poskytla svůj zajímavý příběh ze života a že jsme se 

s takovou osobností mohli setkat. 

Děkujeme 

8 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


