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S C É N Á Ř     K      A U D I O R E P O R T Á Ž I  

O      J A R O S L A V Ě      K L Á P Š Ť O V É 

 

Zpracovali: Tony Stiles, Dominik Maška, Valentýna Klápšťová, Adéla 

Šafářová, Richard Adámek 

 

Adéla 1:  

Jaroslava Klápšťová si toho v životě zažila víc než dost. Jaroslava se narodila 

20.10.1945. Prožila Revoluci v roce 1989, znárodňování, rozhodnutí života 

hodem mincí, úspěšný rodinný podnik a jednu z nejhorších akci Kámen. 

 

Pamětnice 1:  

“Byla to akce vyprovokována STB a předem se to nedalo odhadnout tady já 

vám píšu: Že tato akce Kámen vlastně není to žádná novinka tato akce kámen, 

protože odkud mohla přijít? No samozřejmně z Ruska…)(... Snažili se získat lidi, 

kteří by měli nějaké problémy a byli bohatí.”  

 

Tony 2: 

STB měla velice zákeřný plán, a to, že připravili dokonalé západoněmecké 

hranice, kde byli převlečení příslušníci STB za Američany. Lidé si zde mysleli, 

že utekli z Československa, ale byli jen na falešné celnici.  

 

Pamětnice 2:  

“A ještě říkali a víte o někom kdo chce ještě odejít?...)...Vlastně ty převlečený 

ESTÉBáci chtěli slyšet kdo ještě z republiky chtěl odejít a už se na ně zaměřili... 

Americká hudba všude byla whisky a byli všichni převlečení nějaký to, aby 

všichni mysleli, že už jsou na Americký celinici a můj děda koukal a tam byla 

láhev vodky a bylo mu to divný jak se tady může objevit láhev vodky a začalo 

mu to bejt divný.”  

 

Adéla 3:  

Všichni lidé, které nachytala STB na falešnou celnici, byli odsouzeni do vězení. 

 

 

Pamětnice 3: 19:00 - 19:14  
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“Děda dostal 12 let a odseděl si 11, babička dostala 4 roky odseděla 3 a Mirko 

Šikola dostal 6 let a odseděl 4.”  

 

Tony 4:  

Z druhé strany rodina Šourkových měla rodinný podnik s bižuterií. Tomuto 

podniku se dařilo a byl velice úspěšný, dokud nepřišlo znárodňování a jejich 

podnik byl zabaven.  

 

Pamětnice 4: 10:35 - 10:49 -- 11:02 - 11:05 

“Dědeček z druhé strany ty vyráběli řetízky, různé polotovary doma to stříbřitý, 

zlatili tam byla výhoda to byl ten barák kam jsme se mohly odstěhovat, když nás 

z odsud vystěhovali …(... Dva roky se prodávalo prodávalo.”  

 

Aďa 5: 

Rodinu Jaroslavy vystěhovali po znárodnění, ale naštěstí se mohli  nastěhovat 

do domu s rodinným podnikem. Poté občas dělali naschvály lidem, kteří se jim 

nastěhovali do domova. 

 

Pamětnice 5:  

“Když potom nás tam vystěhovali, tak jsme dělali to, že jsme lezli na střechu a 

tady hlídal Šírek, to byl vrátný, aby tady náhodou někdo něco nezničil a my jsme 

mu vylezli na komín jsme mu dávali cihlu aby nemohl topit a kouřilo to, radši 

ani nebudu říkat co jsme všechno dělali, poměrně takový slušný nekalosti.”  

 

Tony 6:  

Jaroslava se zúčastnila revoluce v roce 1989, které se také říká Sametová či 

něžná. V této revoluci začal upadat komunistický režim. 17. listopadu byla na 

Václavském náměstí napadena veřejnost včetně rodiny Šourkových Veřejnou 

bezpečností.   

 

Pamětnice 7: 22:05 - 22:13 

“Člověk nemá myslet na pomstu, protože tím by se sám odrovnal.” 


