
 

 

PŘÍBĚH PANÍ DOKTORKY ČAKRTOVÉ 

7.12.1932 – 18.1. 2017 

scénář k videu 
 

Průvodní slovo 1:    Na začátku války chodila paní doktorka Čakrtova teprve do první  třídy.  Rodina 

měla jeden velký a vážný problém, bratr totiž onemocněl tuberkulózou. Důležité proto bylo výživné 

jídlo a to se těžko shánělo, bylo na příděl. Příbuzní pomáhali, jak mohli, tak   strýček z Prostějova na to 

šel rafinovaně: 

Ukázka 1:   

Posílal občas kus másla, kterej byl ukrojenej podle obalu knihy a danej do toho obalu, aby to nebylo 

vidět. 

Ukázka 2:  

Já jsem pravě v roce 39 začala chodit do školy a taky i do Sokola. To bylo to  maminčino “musíš teda i 

do Sokola”.  Takže jsem chodila jako malá holčička do Sokola, chodila jsem tam hrozně ráda. Do školy 

jsem chodila jeden rok a po roce nám ji Němci zavřeli. A nikam jsme nesměli chodit, nikam jsme se 

nesměli přihlásit, museli jsme zůstat doma a nesměli jsme se nikde učit. 

Průvodní slovo 2:  

Jak nám doplnil bratr paní Čakrtové,  bylo to kvůli spojení s odbojovou činností tamějšího Sokola. Rok 

pak docházeli tajně k panu učiteli. Pravítka si prý schovávali do rukávů. 

Vojta položil dotaz, který vyplynul z toho, co kdysi slyšel od své babičky: 

Paní doktorko, říkala jste, že jídlo bylo jen na příděl, měla jste třeba kamarády, se kterými bylo možný si 

je vyměňovat?  

Jako dítě si prý ničeho takového nevšimla ale...  

Ukázka 3:  

Mezi kamarádama ne, ale dospělí tak žili, že si vypomáhali…  že tamten neměl to, ten neměl  to. My 

jsme měli hodný sousedy. My jsme vůbec neměli plot mezi třema vilkama, my děti jsme běhaly  po 

všech třech zahradách a  ...  Kradli jsme ovoce! 

Průvodní slovo 4   

Dost zblízka viděli nálet na Vysočanské továrny i jeho následky, sledovali to z Klánovic, kde byli na 

návštěvě, po cestě domů viděli trosky, kouř, …. 
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Ukázka 4:   

Kousek od Klánovic jeden bombardér měl zřejmě nějakou závadu, takže tam pustil bomby na pole. Tak 

když jsme potom jeli domů  vlakem a dívali jsme se na ty hořící domy,  to bylo opravdu ošklivý! 

Ukázka 5:  

Když jsem byla ve 3. ročníku, tak tatínka zavřeli. 

Průvodní slovo 5  

Rozsudek byl 2x zrušen, ve finále dostal 25let vězení, protože jeho  proces byl zpolitizován. Nakonec se 

ukázalo, že  jeho proces byl vykonstruován a opustil vězení na amnestii v roce 1960. 

Ukázka 6:  

Tatínkovi jsem platila advokáta, sice  po malých splátkách, protože jsem neměla. Musela jsme platit 

byt, a všechno,  takže to bylo jako velice těžký, my jsme si museli sami vydělávat s bratrem. 

Průvodní slovo 5:  

Na umístěnku nastoupila až do Ostravy. Pokud by chtěla zůstat v Praze, nedostávala by plat. Nejen 

platila advokáta otci, ale musela se postarat o rodinu. Než začala vydělávat, opět pomohla rodina, 

posílali jim peníze. 

Ukázka 7  -  VZKAZ PANI DOKTORKY ČAKRTOVÉ MLADÝM LIDEM 

Já mladým lidem věřím. Myslím, že z nich budou slušní lidé. 
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