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Scénář k rozhlasové reportáži  
 

Právě míříme k domu, ve kterém bydlí paní Holmanová, a ta nám poví svůj životní příběh. 

Já jsem Věra Holmanová, rozená Doležalová. Tohle je moje rodiště Drvalovice. 

1. 00:00-00:20- cesta k místu, jméno a rodiště 

Během 2. světové války byli rodiče paní Holmanové zatčeni. Paní Holmanová se 
svými dvěma sestrami po zatčení otce žily s maminkou. Roku 1944 zemřel její 
tatínek v Breslaw, neznámo jak.  

A můžu se zeptat, proč vašeho tatínka vlastně vůbec zatkli? Protože tam byla partyzánská 

skupina, byly tam také ruští partyzáni a bylo jich tam asi pět. 

2. 02:00-02:14- důvod zatčení otce  

Do bunkru se dostal zrádce Veselý, které udal všechny partyzány a polovinu 
vesnice. Když jela maminka paní Holmanové na návštěvu za svým manželem, 
byla také zatčena a v říjnu roku 1944 popravena gilotinou na Pankráci.  

Byli vaši rodiče zapojeni v partyzánské činnosti? No byli, právě že pomáhali a polovina 

vesnice asi 28 bylo popraveno z naší vesnice, protože každý pomáhal.  

3. 05:45-06:00  

Po zatčení a smrti rodičů bydlela paní Holmanová u tety v Letovicích, následně 
s nejstarší sestrou, od které musela jít na 3,5 roku do dětského domova. Odtud 
ji odvezli příbuzní z Hradce Králové. U příbuzných v Hradci Králové se paní 
Holmanová vyučila vazačkou květin a začala plánovat vlastní život.  

No, a pak jsem se vdala a měla jsem dvě děti. 

4. 12.28-12:32 – vdala se a měla děti  

Nyní paní Holmanová žije v Hořicích se svým druhým manželem. Do svého 
rodiště, do Drvalovic, se každoročně vrací a navštěvuje místa, kde se její 
příběh odehrál.  

Měla byste nějaké poselství pro dnešní generaci? Měla bych. Všechno by měly vědět ty 

děti, jak se žilo, jak prostě i ten zrádce prostě jak dokázal udávat lidi, který ani moc v tom 

nebyli zapojeni.  

5. 30:55-31:16- poselství dnešní generaci  

 


