
AUDIOREPORTÁŽ 
Marek: Vcházíme do bytu paní Škarvadové a vidíme piano s hořící svíčkou. 
Pan Škarvada, československý letec RAF, by dnes slavil 101. narozeniny.  

Lucie : Takto začíná natáčení naší pamětnice-paní Ivany Škarvadové. Náš 
tým ze ZŠ Dětské pod vedením paní učitelky Evy Hájkové se pouští do práce 
a dozvídá se spoustu zajímavých informací.  

Vendula: Paní Škarvadová se narodila v době 2.sv. války v roce 1942. Její 
vzpomínky by vydaly za celou knihu. My se zaměřujeme na rok 1968.  

(25. února ´68jsme měli televizi a byl pořad a vystoupil tam Jan Werich a 
zazpíval Štěně. Což teda já jsem hleděla a ještě teď, jak vidíte, jde po mě 
úplně hrůza a mráz, protože to bylo něco tak fantastického…Narodilo se štěně, 
lidí se nebálo, se svým stínem na stěně to štěně cééélej den si hrálo. Se svým 
stínem na stěně to štěněcééélej den si hrálo.) 

Lucie:Po tomto televizním vystoupení bylo všem jasné, že se něco děje a že 
to není samo sebou. No, a nebylo. 

(Přišla volba Dubčeka, prvního tajemníka a už to jelo. Jakmile se dostal 
Dubček na výsost, tedy jako tajemník, tak se začaly dít věci. Padnul Novotný 
jako prezident v březnu, no a volil se Svoboda, tedy generál Svoboda.) 

Vendula : Na srpen 1968 paní Škarvadová nikdy nezapomene... 

Marek: Pamatuje si na to, jak byl její tatínek v srpnu 1968 v Praze a 
nevěděli, co s ním je. Pověděla nám, jak udělala něco, na co by si jenom tak 
někdo netroufl. Takto nám paní Škarvadová popisovala příjezd vojsk 
Varšavské smlouvy do Ostravy. 

(Já jsem říkala - tak nic, jdeme k radnici, tam se dějou věci. Tak jsme šli 
k radnici. Došli jsme k radnici a tam už by špendlík nepropad, tak jsem se 
začala jaksi dívat, s kým bych se jako mohla bavit nebo komu bych mohla, 
podotýkám slušně, velmi slušně,protože to nemělo význam, se zeptat proč, co, 
zač je toho loket. No a aj ta on najednou proti mně takovej, jestli to mělo 17 
roků, šikmooké to bylo a hlavně to mělo kalašnikova.) 

 

Lucie:Paní Škarvadová se samozřejmě nedozvěděla, proč tanky do Ostravy 
přijely. I jejítatínek se naštěstí z Prahy za pár dní vrátil a nic se mu nestalo.  



Marek: S paní Škarvadovou jsme prožili dvě krásná odpoledne, při kterých 
jsme se i něco nového přiučili.  

Vendula: Celé nahrávání nám paní Škarvadová zpříjemnila limonádou a 
výbornou roládou se šlehačkou.  

Marek: Přejeme jí, aby měla i nadále tolik energie a pevné zdraví.  

 

Veronika Oudováa Marek Moravec,Vendula TichavskáaLucie Břenková  

 

 

 


