
Scénář k rozhlasové reportáži – ZŠ Dolákova 

 

1.vstup: 

                  Paní Ludmila Šádková, rozená Počtová se narodila 
v početné rodině. Pomáhala matce na statku a otci s jeho vinárnou. 
Její otec převzal vinárnu po jejím dědečkovi, který se v padesáti 
letech oženil s Antonií Hartlovou. Narodili se jim dva synové, starší 
Jan a mladší Jiří, který posléze převzal po otci vinárnu. 

 

Pamětnice: 1:30 – 1:54 

                                              „Do vinárny chodili známé osobnosti 
kulturního a společenského života, jako to byli bratři Čapkové a Olga 
Scheinpflugová, která byla manželkou Karla Čapka. Traduje se také, 
že sem za nimi přijížděl prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který 
jezdil na koni v poledne.“ 

 

 

3.vstup: 

                 Začala druhá světová válka. Československou republiku 
začali obsazovat Němci. Jiřímu Počtovi zakázali provozovat vinárnu a 
proto si našel novou práci na statku v Tróji. Zde se seznámil se svou 
budoucí ženou Marií Pokornou, což byla jediná dcera statkáře. Vzali 
se v roce 1943 a odešli spolu na Letnou, kde znovu otevřeli vinárnu. 

 

Pamětnice: 3:00 – 3:08 

                                            „A v devatenácti už se jim narodilo první 
dítě, byla to moje starší sestra Marie, po roce jsem se narodila já.“ 

                    



4.vstup:  

                 K moci přišli Komunisté, Jiřímu Počtovi sebrali vinárnu a 
rodina se měla původně odstěhovat do domu po vysídlených 
Sudetských Němcích. Toto se ale nakonec neuskutečnilo, protože jim 
rodiče Marie Pokorné umožnili bydlet na jejich statku. 

 

5.vstup: 

               Jelikož ve statku měli k dispozici jen jednu místnost, začal Jiří 
Počta s pomocí sousedů stavět pro svou rodinu nový domek. To 
vyvolalo závist a někdo se postaral, aby Jiřího Počtu přišli zatknout. 

 

Pamětnice: 

                     5:48-6:25 

                                      „Domek ještě nebyl dostavěný, přesně si 
pamatuju, jak zastavilo před naším domem černé auto, vyšli z něj dva 
nebo tři tajní policisté a přišli si pro tatínka. Tatínek zrovna dodělával 
něco na verandě, tak ho nechali, aby se převléknul a odvezli ho. 
Domů pak už se nevrátil. Byl odsouzený jako třídní nepřítel a dostal 
tři a půl roku vězení, byl uvězněn v Opavě.“ 

 

6.vstup: 

                V soudních spisech, které rodina obdržela bylo napsáno: 
návrat nežádoucí. Marie pokorná se musela sama postarat o své tři 
děti a nemocnou matku. 

 

7.vstup: 

              Když se měl Jiří Počta vrátit, poslal Marii Pokorné dopis, že je 
tak zesláblí, že nemůže dojít sám domů. Proto pro něj Marie Pokorná   



          přijela k nádraží. 

Ludmila Šádková zrovna byla na lyžařském výcviku. Maminka jí řekla, 
že až přijede, tak tam na ni s tatínkem budou čekat.   

 

Pamětnice: 

                     7:58-8:22 

                                         „Bylo hrozné překvapení, nikdo mě nečekal. 
Dozvěděla jsem se, že tatínek je v nemocnici, rovnou od vlaku ho 
maminka vezla do nemocnice, kde se zhrozili, v jakém je stavu. Když 
jim vysvětlila odkaď tedy přijeli, tak pochopili, jenom že už bylo velice 
pozdě a tatínek za několik dnů umírá.  

 

Pamětnice: 

                    8:26-8:34 

                                      Já jsem ho už viděla na, že už ani nemluvil, 
nevim, jestli mě poznal. 

 

9.vstup: 

                Když Jiří Počta zemřel, Marie Pokorná uspořádala pohřeb. 
Jelikož ho měli lidé velmi rádi, na pohřeb přišlo tolik lidí, že se nevešli 
do obřadní síně. Ve fabrice jeho přátelé uspořádali peněžní zbírku, 
kterou v obálce předali Marii Pokorné. 

 

Pamětnice: 

                    11:36-12:03 

                                          „Přišel srpen 1968, ráno jsme zapli rádio a 
tam hlásili, že nás začali obsazovat vojska Varšavské smlouvy. Rozhlas 



nabádal lidi ke klidu, aby zůstali v poklidu doma a nedělali žádný 
protiopatření.“ 

 

10.vstup: 

                  Když se v trojské ulici začala stavět nová tramvajová trať, 
musel se statek Počtů z důvodů vedení železniční tratě zbourat. Ze 
statku zbyl jen sklípek zabudovaný ve stráni. Ludmila Počtová se 
přestěhovala do domku po svém otci. Rychle se zde zabydlela a 
oblíbila si rozlehlou zahradu. Na zahradě začala pěstovat růže a 
jahody. Když byla starší, začala sázet jabloně, které měl její otec velmi 
rád. 

 

11.vstup: 

                  Když byla vinárna navrácena ujal se jejího provozu Ludmilin 
bratr Jiří Počta. Ludmila pomáhala s provozem vinárny a láskyplně se 
starala o svou zahrádku. Jediné, co si paní Ludmila Šádková přeje, je 
aby lidi dobře pracovali a aby se měli navzájem rádi. 

 

 

 

 


