
EVA SCHWARZOVÁ 
(HODAČOVÁ) 



Narodila se 12. října 1925 v Dobroníně                   
u Jihlavy. Tatínek byl návrhářem ve sklárně 
a maminka učitelka.  



Měla o dva roky starší sestru, se kterou si užily 
krásná léta na vesnici. Les, rybník, příroda, 
spousta kamarádů. 

Ráda kreslila kamarádům do 
památníčku. 

„Už ve třetí třídě jsem všecko 
malovala. Měla jsem 
sestřenici, vždycky říkala: 
Čím bys chtěla být? 
 A já : MALÍŘKOU.“ 



ŠKOLNÍ LÉTA 
 
Obecná (národní)  škola  
v Dobroníně (1932 – 1937) 
 

Měšťanská škola  
v Jihlavě a Čáslavi  
(1937 – 1941) 

Rodinná škola v Čáslavi (1941 – 1944)  



Když bylo paní Evě deset let, zažila rodina první 
velkou ránu. Zemřel její milovaný tatínek 

Promítání filmů byla tatínkova 
velká záliba. Jednou se nešťastnou 
náhodou film vznítil a začal hořet.  

„ Tatínek se popálil při 

promítání filmu.“ 

„… zakopl…. a padl přímo do plamenů!  A když 
zjistil, že se nedostane ven, kopal do dveří.  Po dvoře 
šel sedlák, Klusáček se jmenoval, ten ho slyšel a ten 
mu otevřel …“ 

Na popáleniny třetího stupně pan Hodač za 12 
dní v nemocnici zemřel.  





Po tatínkově smrti rodina dostala 100 000 korun, které 
maminka dala upsat dcerám, ale také výpověď ze 
služebního bytu. Následovalo první stěhování – do Jihlavy.  
 

 
 

PRVNÍ VÝPOVĚĎ Z BYTU 



OKUPACE A DRUHÁ VÝPOVĚĎ Z BYTU 
Foto něm. dom. – popřípadě obrázek 

Psal se  rok  1938  a  na  základě  Mnichovské  dohody 
muselo Československo postoupit pohraniční oblasti 
hitlerovskému Německu. 
 
 
 
 
 
V Jihlavě bydlela rodina paní Evy u domácího, který byl 
německé národnosti. A ten ČECHY VE SVÉM BYTĚ NECHTĚL. 
Odstěhovali se tedy k příbuzným do Čáslavi. Život se začal 
odvíjet podle scénáře, který určovala nesmyslná válka.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sudetendeutsche_gebiete.svg


VÁLEČNÉ OBDOBÍ 

„Měli jsme hlad......... většinou jsme jedli samý brambory, všechno 
z brambor…dělali jsme z brambor i rohlíky….. chodili  jsme po 
vesnicích a jídlo vyměňovali za oblečení… za maminčin parádní kabát 
jsme dostali husu a bochník chleba.“ 

SVÉRÁZ – kroj, který se nosil za války jako  
výraz vlastenectví  - kroj si sama navrhla a ušila.  

Doba byla zlá, ale lidé hodní. Mlynář, známá  
z továrny Kosmos, velitel partyzánů. Ti 
všichni jim  v rámci možností  
nosili jídlo – mouku, vajíčka  
makový olej, máslo,chléb … 





VYSNĚNÁ ŠKOLA 

Vysoká škola  
umělecko – průmyslová 
v Praze 

Po dokončení 
rodinné školy  
byla paní Schwarzová na školu  přijata. Ale nenastoupila.  
DŮVOD? 
Psal se rok 1944 a Němci české vysoké školy zavřeli.  
Místo do školy nastoupila do „totálního zaměstnání“ ve slévárně               
a  vyráběla součástky do německých letadel. 



TOTÁLNÍ NASAZENÍ 

Pojmenování pro 
NUCENÉ práce, které  
museli 
v době nacistického 
Německa vykonávat 
obyvatelé 
okupovaných zemí.  



KONEC VÁLKY 

Květen 1945.  OSVOBOZENÍ. 

Rudou armádu v roce 1945 v Čáslavi vítali. 
 
 

Druhá světová válka byla největším a nejvíce zničujícím 
válečným střetnutím v dějinách lidstva. Zahynulo přes šedesát 
miliónů lidí. Válku provázely v dosud nevídané míře zločiny 
proti lidskosti,válečné zločiny, následky bojů bylo zasaženo 
civilní obyvatelstvo.  

„A my jsme s maminkou byly od rána 
v červeném kříži. Pomáhaly jsme 
všem, kdo byl raněnej, i Rusům.“ 



SPOLUŽÁCI 

Po válce začala paní Eva 

studovat. Jejími spolužáky byly 

děti významných  malířů.  

Osobně se znala i s panem 

Bohumilem Ceplechou, 

významným kreslířem                         

a karikarituristou.  

Alena Ladová  
( otec – Josef Lada ) 

Vlastimil Rada  
( otec – Miroslav Rada ) 



SETKÁNÍ S PREZIDENTEM 

V roce 1945 navrhla společenské šaty 

a byla pozvaná na společenský večer, 

kterého se zúčastnil prezident Edvard 

Beneš s manželkou Hanou.    

Edvard Beneš –  
druhý československý 
prezident, hlavní  
představitel 
československého odboje 
za 2.světové války  



K.H.FRANK – květen 1946 

Paní Eva se během studií dostala i na 

pitevnu. Tam viděla  

 

K.H.Frank patřil k nejmocnějším 

úředníkům  Protektorátu. Byl německým  

státním ministrem pro Čechy a Moravu. 

Proslul svou krutostí, jeho zásluhou byly 

vypáleny Lidice  a Ležáky. Způsobil smrt          

a utrpení desetitisíců obyvatel 

Protektorátu Čechy a Morava.  

 

„K.H.Franka popravenýho…  
on tam ležel na tom pitevním stole…“ 



25. ÚNOR 1948 – komunisté 
získali veškerou moc ve státě              
a nastolili totalitní režim.  
 
Úspěšné studentce setkání                    
s jedním komunistickým 
tajemníkem změnilo celý život. 
 

 Konec studia!   
Vězení!   

 
 



OSUDNÝ TANEC 

„Byly jsme s kamarádkou ve vinárně 
tancovat. On pro mě přišel a já jsem 
s ním nešla, protože je komunista.                  
A on řekl, že se mi pomstí! “ 

A kdo byl ten odmítnutý 
mladý muž? Komunistický 
tajemník, který bydlel                     
v domě naproti  paní Evě.  



POMSTA 

.  

 

 

„ No ono to bylo v obálce 
zavřený, to nikdo nevěděl, co 
v tom je. “ 

 

Paní Evě přišel dopis.  
Po jeho otevření zjistila, 
že obsahuje letáky. 

Letáky okamžitě  spálily, ale 
přesto „NĚKDO“                                  
o obsahu dopisu  věděl. 



Dopisy s letáky přišly celkem třikrát. 
Byly adresovány mamince a paní Evě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případu s letáky bylo obviněno  7 lidí, souzena byla 
pouze paní Eva Hodačová. Ostatní byli z trestního řízení 
vyloučeni. 



Obvinění maminky 



Lékařské potvrzení, které zachránilo maminku od vězení 



      VĚZENÍ 

17. října 1948 byla paní Eva 
uvězněna. Domů  se vrátila                   
v únoru  1949.   

„Ve vězení jsme měli takovou postel nacpanou 
slámou, slamník a ta byla sklopená ke zdi. Na noc 
se to odklopilo, no a deku jednu, na tom jsme 
spali. A jeden stoleček a dvě židle a v koutě byl 
takovej obedněnej záchod…  
Většinou jsme k jídlu dostávali fazole, brambory.“ 



  

SOUD 

 
„ Kvůli letákům, protistátním“ 

28. 1.1949 
Krajský soud v Jihlavě 
Okresní soud v Jihlavě 
Rozsudek :  

„jest  vinna, 

že v Jihlavě od konce května do srpna 1948 znajíc účel 

protistátního sdružení, jehož účelem je podvraceti lidově 

demokratické zřízení, v jeho snahách je podporovala tím, že tímto 

sdružením vydávaný ilegální časopis „Impuls“ přijala a dále 

rozšiřovala“ 
 

DŮVOD: 





Ve vězení byl i švagr paní Evy. 
 
DŮVOD? 
Jednomu agentu  
dal 400 korun a když se na to přišlo,   
tak 
 
„dostal deset let…Deset let byl 
zavřenej… “ 

 
10 LET V JÁCHYMOVĚ! 

NÁPRAVNĚ PRACOVNÍ TÁBOR  ZŘÍZENÝ PŘI URANOVÝH DOLECH 



SKLÁRNY 
Po návratu z vězení nemohla paní 
Eva studovat. Začala pracovat ve 
sklárnách Dobronín. Zde navrhla 
své první „sklo“. 

Druhý návrh udělala ve sklárnách 
PALME v Jihlavě. Zde se ale také 
setkala s velkou křivdou ze strany 
svého vedoucího. 

„…já jsem tenhle návrh dělala na štíhlou, vysokou vázu. 
A on si ten návrh přivlastnil a předělal to na nízkou. 
Tím ten návrh úplně klesl!“ 



RODINA 
30.dubna 1949 se vdala  
a narodil se jí syn Michal.  
 
Manželství trvalo jen krátce, 
protože manžel paní Evy 
pracoval v Praze a dlouhé 
odloučení svazku nesvědčilo. 
Po osmnácti měsících  
se manželé rozvedli. 



Po špatných zkušenostech s prací ve sklárnách přijala 
nabídku své kamarádky na práci aranžérky. 34 let                 
v podniku Oděvy Brno aranžovala výlohy a výklady. 
Patřila mezi nejlepší aranžéry.  Výtvarné vlohy 
uplatnila při různých soutěžích, kde se vždy umístila 
na prvních místech. Její práce ji bavila a naplňovala. 

  „Náš ředitel říkal, že by potřebovali 10 takových 

Schwarzových, jako jsem já.“  

ARANŽOVÁNÍ 







NÁVRHY NA ŠATY  
A DOPLŇKY 



NÁVRHY NA ŠATY 



NÁVRHY NA ŠATY – DOBOVÉ OBLEČENÍ 



PORTRÉTY 



PORTRÉTY 



NÁVRH NA MALOVANÝ ŠÁTEK 



NÁVRH NA KRAJKU 



17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů             
v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté 
brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům.               
O padesát let později vypukla sametová revoluce. 
Původně klidná demonstrace studentů vysokých škol 
se změnila ve stávku za svobodu, demokracii a 
politické reformy. Lidé v čele se studenty tehdy 
ukázali, že se přestávají bát, komunistický režim zase 
prokázal, kam až je schopen zajít, aby se udržel u moci.  
 

17. listopad 1989 
Došlo k pádu komunistického režimu ! 

 





Z pádu komunismu se radovala i paní Eva.  
KONEČNĚ NADĚJE  NA UZNÁNÍ SVÉHO STUDIA.  
Paní Eva si podala žádost, doložila všechny potřebné 
doklady -  potvrzení o studiu, doklady o vykonaných 
zkouškách, dokumenty  o pobytu ve vězení.  
VŠE MARNÉ. Úřednice byla neoblomná ,  

NADĚJE 

„pořád tvrdila, že jsem se nezapsala na 
další semestr.“  

A TO BYL DŮVOD K TOMU, ŽE 
NECHTĚLI PANÍ EVĚ STUDIA UZNAT  





Jak vysvětlit úřednici, že se paní Eva nemohla zapsat na 
další semestr, protože 

REHABILITACE 

„Jsem byla ve vězení.“ 

Snacha paní Evy sehnala právníka a situaci se podařilo 
vyřešit.  

Odměna100 000Kč, ale hlavně TITUL. 
Z toho měla velikou radost.  





Vzkaz paní Evy  

 „ No v životě jsem poznala moc lidí, hodnejch                      
i špatnejch a že si myslím, že každej by měl žít 

poctivě, nikoho nešidit jo? A nehonit se za penězma              

a radši se radovat ze života a šetřit si hlavně zdraví.“ 

Paní Schwarzová prožila těžký život. Chtěla být 
malířkou, malovala celý život, ale potřebný titul 
získala až po dlouhých 40 letech. S rodinou svého 
syna žije v Šipnově u Jihlavy a přes všechny útrapy je 
to žena plná optimismu a radosti ze života. 



Poděkování 

  

Přejeme paní Schwarzové hodně zdraví  a krásný 

úsměv na tváři. Bylo nám potěšením a ctí setkat se 

s takovým člověkem a mít možnost se zatajeným 

dechem naslouchat jejímu vyprávění. DĚKUJEME. 

  

 
  



http://hrusice.muzeumbrandys.cz/cz/alena-ladova 

 

Zdroje:  
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https://www.obrazky.cz 

 

Rozhovor s paní Schwarzovou 
Soukromé fotoalbum paní Schwarzové 
Vlastní fotografie a obrázky 

https://www.fdb.cz/lidi/57699-vlastimil-rada.html 


