
Příběhy našich sousedů 

Ludmila Šádková 

Narozena:  20. 9. 1945 

Rok dění: 1840-1959 

 

Roku 1840 se dědeček Ludmily Šádkové vyučil truhlářem. Byl zručný, vydělal si 
peníze a koupil dům na Letné, kde si zařídil vinárnu.  Po získání hmotného 
zajištění pro rodinu se oženil ve svých 50 letech s Annou Hartlovou. Narodili se 
jim 2 synové:  1. starší Jan Počta, který vystudoval architekturu a stal se  
návrhářem mostů na Slovensku.  2. mladší Jiří Počta, který převzal po svém otci 
vinárnu.(otec Ludmily Šádkové) 

Ve vinárně se scházely významné osobnosti především: bratři Čapkové s jejich 
přáteli a manželkou Olgou Scheinpflugová.  

Psal se rok 1939. Začala 2. světová válka. Československou republiku začali 
obsazovat němci. Jiřímu Počtovi zakázali provozovat vinárnu, a proto si našel 
novou práci ve statku v Tróji. Zde se seznámil se svou budoucí ženou Marií 
Pokornou, která byla jedinou dcerou statkáře. V roce 1943 se vzali. Spolu odešli 
na Letnou, kde znovu otevřeli svoji vinárnu.  

Psal se rok 1948, až do této doby si Počtovi vedli spokojený život. Narodily se 
jim 2 děti:  1. starší Marie Počtová  2. mladší Ludmila Počtová. K moci se dostali 
komunisté a v tuto dobu došlo k velkému znárodňování všech velkých podniků. 
Po této akci se začal znárodňovat i majetek drobných živnostníků. Jiřímu 
Počtovi sebrali vinárnu,  a proto se měli odstěhovat do Pohraničí do 
vybydlených domů Sudetských němců. Ale toto se neuskutečnilo, protože jim 
rodiče Marie Pokorné  umožnili bydlet na jejich statku. Aby mohla rodina zůstat 
v Praze, musel Jiří Počta žádat v prezidentské kanceláři o milost. Požadavek byl 
schválen a rodina zůstala v Praze. Její otec dostal novou práci v ČKD Stalingrad. 
V roce 1953 se narodil nejmladší syn Jiří Počta. Po narození syna začal Jiří Počta 
na pozemku statku s pomocí sousedů stavět nový domek, pro svou rodinu, 
který stojí dodnes. V roce 1956 byl jeho otec obviněn za nepřítele státu a 
zatčen na 3,5 roku. Marie Pokorná se musela postarat o své 3 děti a nemocnou 
matku.  Jiří Počta ve vězení těžce onemocněl, nedostalo se mu žádné zdravotní 
péče a po propuštění umírá (49).  

V roce 1975 se v ulici trojská začala stavět nová tramvajová trať, kvůli které se 
musel statek zbourat. Ze statku zbyl jen sklípek zabudovaný ve stráni.  



 

V roce 1989 propukla Sametová revoluce.  Komunisté byli zbaveni moci a 
postupně se začal vracet majetek zabavený komunisty. Vinárna byla navrácena 
rodině Počtů a provozu podniku se ujal nejmladší syn Jiří Počta. 

Dnes Ludmila Šádková žije v Tróji spokojený život s manželem Jiřím Šádkem a 
rodinou.    

 

 


