
Scénář k rozhlasové reportáži 

ZŠ Žernosecká 

Aneta Sichyngrová, Elen Kordíková, Nikola Sichyngrová,            

Tereza Červinková 

Paní Vodičková se narodila 14.9.1919 a pocházela z malé vesničky 

Trávník okres Hradec Králové, kde žila až do svých 19 let.  

1:23 – 1:42 „Krásné jsem měla dětství, moc hezké, byly jsme čtyři 

děti, měla jsem dvě sestry přede mnou a my jsme se narodily jako 

dvojčata. Měla jsem bratra, bratr František a já.“ 

Celá rodina bydlela v malé chaloupce a měla spoustu 

hospodářských zvířat. 

2:06 – 2:14 „Tatínek byl celoroční zaměstnanec v syrovátka 

Dobřenice, tam byl cukrovar“ 

Maminka paní Vodičkové byla v domácnosti a starala se o rodinu. 

7:08 – 7:27 Naši neznali, aby se neznám do té doby co jsem rostla, 

aby u nás tatínek s maminkou jen na sebe nějak špatně koukli nebo 

něco, to vůbec neznám“ 

Ve svých 19 letech se vdala a její manžel byl příručí v obchodě se 

smíšeným zbožím. Měli dvě dcery, které se o maminku vzorně 

starají. Manželství měla hezké, plné radosti. 

7:42 – 8:07 „Byli jsme s manželem 48 let, tak jsem se těšili, že teda 

budeme oslavovat 50, ale manžel i když mu nic nebylo, tak dostal 

mozkovou mrtvici a za dva dni byl pryč.“ 

Paní Vodičková prožila druhou světovou válku v klidu, ale neklidné 

období nastalo  v době komunismu. 



22:23 – 22:42 „Když začalo bratrství a všem soukromníkům brali a 

děti, když chtěla žába študovat, že na to nemá nárok, prostě 

živnostníci, to bylo jako, když jsme ňáká zkáza poznamenaná“ 

10:20 – 10:31 „Když jsme nestoupili do komunistické strany, manžel 

šel pracovat jako zámečník do ČKD Vysočany“ 

10:36 – 10:44 „A já jsem chodila pracovat zase do jiného krámu 

k cizímu vedoucímu“ 

Ve stáří se paní Vodičková přestěhovala ze zdravotních důvodů do 

ústavu pro seniory v Praze 8, kde je velmi spokojená. 

Na závěr nám předala několik rad, kterými by chtěla, abychom  se 

všichni řídili a ve stáří byli stejně spokojené s životem jako je ona 

sama.  

26:39 – 26:57 „Zůstat zdraví člověka a mít vůbec takovej ten svůj cíl, 

pravý, poctivý, pravdomluvný, jít, co život dává, vážit si toho.“ 

 


