
Scénář k rozhlasové reportáži – ZŠ Sedmikráska

Vstup – úvod: Já vás vítám u rozhovoru s paní Laďkou Guričovou, rozenou Ptáčkovou, narozenou 26.  

prosince roku 1938. I v této těžké době jsme našli způsob jak tento projekt připravit. Proto se právě 

nacházíme v online prostorech.

Vstup: Otec paní Guričové Josef Ptáček byl soukromý zemědělec (zejména pěstitel travních semen).

Pamětnice- o otci: 1: 03:02 – 04:02

Vstup: Paní Guričová se narodila jako nejmladší z pěti dcer.

Pamětnice – o sestrách: 1: 6:38 – 7:17

Vstup: Otec paní Guričové byl starosta ve Střelné kde si získal velkou autoritu. Bydleli blízko 

železničního tunelu. Paní Guričová vzpomíná na odbojovou skupinu Světlana která byla důvodem 

jeho zatčení.

Pamětnice – o zatčení: 1:  15:12 – 15:37, 16:03 – 16:12

Vstup: Když pana Ptáčka zatkli, zabavili jim i celý jejich majetek a k tomu dostali pokutu 50 000 korun.

Pamětnice – po zatčení: 1: 22:56 – 23:18, 23: 37 – 23:44

Vstup: Museli hodně pracovat aby zvládli plnit povinné dávky. Paní Guričová dokončila školu v roce 

1953. Maminka jí podala žádost o studium na gymnáziu ale žádost byla zamítnuta. Nastoupila do 

zaměstnání do Pal Magneton ( v té době jí bylo 14 let).

Pamětnice – o zaměstnání: 2: 08:18 – 08:38

Vstup: paní Guričová vzpomíná na slova svého otce „Uč se, uč se, to se ti nikdy neztratí“. Nakonec se 

přihlásila na večerní kurzy na strojní průmyslové škole v Klouboukách.

Pamětnice – o škole a kurzech:2: 07:00 – 07:10, 08:57 – 09:16

Vstup: díky tomu se dostala na oddělení technické kontroly. Tam si našla známost.

Pamětnice – o seznámení: 2: 15:00 – 15:27

Vstup: brzy měla být svatba. Během toho se pan Ptáček vrátil z vězení. Bylo to v roce 1958. Bohužel 

trpěl chronickým zánětem ledvin.

Pamětnice – o návratu: 2: 05:48 – 06:08

Vstup: I přes tyto problémy začal pracovat. Dlouho to ale nevydržel a v roce 1959 zemřel.

Pamětnice – o smrti: 3: 04:35 – 05:16

Vstup: Kvůli tatínkovu úmrtí byla svatba přesunuta na rok 1960.

Pamětnice – o svatbě a manželství: 2: 15:58 – 16:48



Vstup: Paní Guričová a její manžel stále pracovali v Palu. Brzy se jim narodila dcera a i tak si ještě paní

Guričová našla čas na večerní kurzy na klobouckém gymnáziu. Studium ale musela přerušit kvůli tomu

že jí v zaměstnání nedali doporučení které škola požadovala.

Dnes mívá Paní Guričová besedy ve škole a je ráda že si může zkusit jaká by byla učitelka kdyby mohla

studovat. Sama má 4 děti a nepřestává jim připomínat svobodnou volbu studia.

Pamětnice – konečné otázky: 3: 05:26 – 05:32, 06:48 – 07:41

Vstup – závěr: Já vám moc děkuji (i za ostatní členy tohoto projektu) že jste nám věnovali pozornost. 


