
Paní Věra Chudobová  

 
 
Vstup 1.  
Paní Věra Chudobová rozená Ruprechtová, se narodila 5. září 1944 v Kunčicích. 
Spolu s bratrem prožívali nádherné dětství. Její otec JUDr.Alois Ruprecht působil 
jako soudce Okresního soudu v poválečném Šumperku, protože uměl dobře 
německy.   
 

Po komunistickém převratu v roce 1948 byl nucen podepisovat hotové rozsudky 
politicky nepohodlných lidí, které chtěli komunisté zlikvidovat. 
 
9:43 – 10:27 
“A tatínek právě že soudil, a byl u toho, jak se prováděly ty procesy. Dostával už 
hotový rozsudky pro ty lidi. Hlavně se jednalo o zemědělce, když nechtěli 
vstoupit do družstva, no tak prostě nedodali dodávky a ty rozsudky on už 
dostával z vyšších orgánů, jako že je musí takhle odsoudit. A on právě se tomu 
postavil a říkal, že si myslí, že ještě existuje právo, a ne teda, aby se podle toho, 
když mu to někdo nadiktuje, aby se soudilo.” 
 
Vstup 2. 
Tím se její tatínek znelíbil režimu , přišel o práci soudce a skončil jako dělník v 
eternitce. Komunistům to ale stále nestačilo.   
 
13:09 – 13:21 



“No a došlo k tomu, že v tom 1954 roce toho tatínka, zrovna když dělal na žních 
u té mojí babičky, tak ho přijeli sebrat a zavřeli ho.” 
 
Vstup 3.  
Rodině komunisté zabavili většinu majetku včetně domu. Maminka potom jezdila na 
procesy do Olomouce.  
 
15:28 – 15:52 
“To byly takové procesy, že se tam sezvalo hodně lidí a byla tam taková davová 
psychóza, že ty lidi i sami říkali: Smrt těm lidem… Jo že prostě měli způsobit, že 
by ta republika jako byla s něma napadená, ale oni to přitom mysleli dobře.” 
 

Vstup 4.  

Ve vykonstruovaném procesu byl tatínek spolu s dalšími členy vymyšlené skupiny 
odsouzen za protistátní činnost. 
        
 
7:28 – 7:52 
“Potom když ho zavřeli, tak mu dávali v rozsudku za vinu, že chtěl Beneše ze 
Štědrákové Lhoty poslat letadlem do Londýna, a přitom když jsem poprvé 
přišla do Štědrákové Lhoty, neviděla jsem tam rovnou plochu. To jsou samé 
kopce, tam prostě navrchu není možné přistát letadlo.”            
 

Vstup 5. 
Odsouzen byl na čtyři roky vězení, proti rozsudku se odvolal, protože se necítil být 
ničím vinen.      
 
17:43 – 17:48              
“A tady když se odvolal, tak mu to zvedli na sedm roků, takže ještě teda na víc.”  

Vstup 6. 

Většinu trestu strávil v uranových dolech v Příbrami. 
Pobytem ve vězení však netrpěl jen on, ale i celá rodina.  
Paní Věře ani kamarádky ve škole nevěřily, že její tatínek je ve vězení, přestože nic 
neudělal……. 
 
 



Vstup 7. 

Protože se dobře učila, chtěla studovat střední školu.    
 
22:53 – 23:00            
“S bráchou samozřejmě jsme nedostali doporučení, abychom mohli jít na 
nějakou školu.” 

Vstup 8. 

Jediná možnost byla studovat na střední zemědělské škole, protože o ni nebyl takový 
zájem.       
 

26:30 – 26:35                  
“No ale ten můj tatínek se vrátil při amnestii v roce 1960.” 
 

 

Vstup 9. 

Konce komunistického režimu se už tatínek bohužel nedožil, zemřel v lednu roku 
1989.           
Po pádu komunismu začala  paní Chudobová podnikat a řadu let pak jako majitelka 
vedla úspěšnou firmu Fytor ochrana rostlin Chudobová.       
 

Vstup 10. 

Máte nějaké životní motto? 
    
1:15:35 – 1:15:50        
“No chtěla bych být taková, jak byl ten můj tatínek i moje maminka. Někdy si 
myslím, že to jsem nedokázala úplně, ale chtěla bych být taková.  
 
 
 
 
 
 
 
 



	


