
Scénář reportáže o Růženě Koudelkové 
 

Paní Růžena Koudelková, rozená Bílá, se narodila v roce 1938. Prožívala 

nádherné dětství ve vesnici na jihu Čech v Chlumu u Třeboně, kde žila se svými 

rodiči a dvěma sourozenci.  

Ale když Růžence bylo 7 let, pohádka skončila. Otec tragicky zahynul a matka 

se psychicky zhroutila. Děti byly porůznu dány na výchovu a nikdy se už nesetkaly. A 

proto se malá paní Koudelková musela přestěhovat z vesnice k tetě do velkoměstské 

Prahy, kde to bylo jiné než na vesnici. 

 

 „No tak na vesnici se líp žije. A tady v Praze je to takový hektický. Já jsem přišla v 

pětačtyřicátým do Prahy to ještě tady byly barikády, pak skončila válka, tak že jako to 

bylo hektický, nic nebylo jako tady, kdežto na tý vesnici ty lidi tam jako když nebylo 

něco, tak se šlo k sousedům a ty něco dali výměnou za něco jinýho.“ 

 

Paní Koudelková se šla vyučit soustružnicí, ale studium nedokončila a začala 

pracovat jako pokladní. Vdala se a narodily se jí dvě dcery. V roce 1968 prožila pár 

hrůzyplných okamžiků. 

 

 „A báli jsme se, protože všude stály tanky. Tam naproti nám, co jsem bydlela na tom 

Zahradním Městě, tak to mířili na baráky a tam byli i důstojníci a to jsme se všichni 

strachovali, aby oni nevystřelili. To by byla katastrofa.“ 

 

Přes všechen strach se vydala ze Zahradního Města do Vršovic. 

 

 „Musela jsem se postarat o krám, já jsem byla zástupce vedoucího. To byl na 

dovolený v tý době. A já jsem musela ve Vršovicích v železářství uklidit peníze. Co a 

vedle byl pekař a tam byly Rusáci, šli si vybrakovat krám. Takže prostě já jsem 

uklidila peníze a zamkla krám. A jela jsem zase domů.” 

 

Přes všechny překážky, které život paní Koudelkové nadělil, se stala matkou 

pěti dcer a babičkou 11 vnoučat a její životní heslo zní optimisticky: 

 

„Žít krásně a nechat žít.” 


