
                    Scénář k audioreportáži 

Zpracovali: Sofie Novio, Anna Kočová, Anastasije Kruk, Tomáš Roedl, Matěj 

Knoblau 

Sofie: 

Paní Miloslava Šejvlová se narodila po 2. světové válce v roce 1950. Vyrůstala se 

svými dvěma sourozenci, mladším bratrem a sestrou, ve starých Stodůlkách 

v části zvané Vidoule. 

Pamětnice: 3:10-3:36 

„Na těch Vidoulích nic nebylo, nebyly tam žádnej autobus, žádný tramvaje, nic, 

auta nebyly. Tak se do školy chodilo sem dolů do Stodůlek… pěšky samozřejmě. 

Za každého počasí, no a naštěstí nás chodilo víc, takže jsme se nenudili tou 

cestou. Samozřejmě, jako každé dítě ve věku 1. až  3. třída, jsme dělali různé 

lumpárny po cestách.“ 

Anastasije:  

Staré Stodůlky byly klidnou vesnicí na okraji Prahy a byly ideálním místem pro 

dětské radovánky. 

Pamětnice: 12:54 – 13:05 

„Už od dětství tady na těch loukách pohybovali jsme se pořád venku, skákali 

švihadlo, hráli jsme míčové hry, jezdili jsme na kolech.“ 

Anička: 

 Proměna Stodůlek začala s připojením k Praze v roce 1974 a s výstavbou tzv. 

Jihozápadního města v 80. letech minulého století.  

Pamětnice: 5:19-5:54 

 



„Před naším domem byly pole louky, tek tady akorát potok, kterej teda je 

kousek zachován ještě a teče tady do toho stoduleckýho rybníka, co je tady 

mezi našim domem a Lukama metrem Luka teda, takže louky zmizely. Postavily 

se tady domy, silnice, změnilo se to tu jako hodně, protože jsme zažili i prach a 

špínu a bláto a všechno, když se tady vystavovalo to sídliště tady kolem do 

kola.“ 

Tomáš: 

V roce 1968 paní Šejvlová ukončila Obchodní gymnázium v Kunraticích a v létě 

nastoupila do prvního zaměstnání.  

Pamětnice: 7:14 – 7:20 

„Musela jsem chodit do práce mezi tankama a mezi vojákama .“ 

7:56 – 8:16 

„A nejhorší cesta byla, když jsem musela překonávat most přes Vltavu a tam 

proti mně jezdily tanky s těma vojákama, kteří to byli kluci ani né dvacetiletý 

bych tak tipovala, stejně staří jako já.“ 

Tomáš:  

Nejdramatičtější úsek cesty domů byl od Jinonic ke Stodůlkám. 

Pamětnice: 8:33 – 8:38 

„Proti mně jely tanky tak jsem utekla do polí a šla jsem obklikou domů.“ 

Matěj:  

Paní Šejvlová se celý život věnuje sportu a je stálou členkou TJ SOKOL Stodůlky, 

kde se věnuje předcvičování starším ženám. Ráda se obklopuje lidmi a i nám 

mladším má co říci. 

Pamětnice: 22:12-22:36 

„Vaší generaci bych odkázala, aby jste si vážili toho, co teďka máte, že můžete 

studovat, že můžete cestovat, že si můžete říkat svůj názor … to je asi všechno 



prostě je to na vás, na vašem, na vašem rozumu, na vašem přemýšlení, na vaší 

vzdělanosti.“ 


