
IVANA ŠKARVADOVÁ
ROZ. HEINISCHOVÁ



DĚTSTVÍ

narozena 6.3.1942   
v Ostravě -
Mariánských Horách 

otec Vladimír, matka 
Gertruda, bratr Ctirad



STUDIUM

• mnoho základních škol 
kvůli častému 
stěhování rodiny do 
různých částí Ostravy

• Matiční gymnázium v 
Ostravě

• úspěšné přijímací 
zkoušky na VŠ v Brně, 
přesto nepřijata z 
důvodu nedostatku 
studentů na nově 
otevřené VŠ v Ostravě

• studium na 
Pedagogickém institutu 
v Ostravě

Fotka z maturitního tabla



TANEČNÍ

Paní Škarvadová si zatančila i se svým tatínkem



ZAMĚSTNÁNÍ

• ostravské základní školy

• učitelka jazyka českého a ruského, hudební 
výchovy a zeměpisu

• nejdéle na ZŠ Dětské

• 2002 odchod do penze



1. UMÍSTĚNKA

• umístěnka - (od šk.r.1951/2) umístění 
absolventa vysoké školy do určité školy 
(podniku) podle potřeb tehdejšího státního 
národohospodářského plánu

• na základě umístěnky první zaměstnání 
v Karviné – Ráji (velmi špatná 
dostupnost)

• díky „protekční známosti“ po roce 
přestup do Ostravy



PROVĚRKY

• zjišťování postoje zaměstnance k 
sovětské okupaci v srpnu 1968, 
nesouhlas s tzv. „bratrskou pomocí“ 
představoval někdy dočasný konec 
kariéry

• kvůli prověrkám rozprášen učitelský 
sbor na ZŠ Jana Šoupala, nucený 
přestup učitelů na jiné školy



RODINA

• manželé-Tomáš Pavlica (od 1964)

Zdeněk Škarvada (od 2006)

• děti - Hana a Tomáš



Tomáš Pavlica

• docent, doktor filozofie, kandidát věd

• působení na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity, katedře historie

• jako první pracoval s bývalými letci 
RAF-sběr informací, zadávání témat 
diplomových prací svým studentům 
(kontroverzní téma v tehdejším 
režimu) 



Zdeněk Škarvada

• brigádní generál -
československý  
stíhací pilot 
bojující za druhé 
světové války v 
řadách RAF

• perzekuovaná 
osoba v době 
totalitního režimu



ŽIVOT S PANEM ŠKARVADOU

SVATBA-2006

V MANŽELSTVÍ SPOLU PROŽILI KRÁSNÝCH 
SEDM LET



Paní 
Škarvadová
v 60. letech 
se svou 
rodinou



ROK 1968 – PRAŽSKÉ JARO
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

• zlepšení životní úrovně, ale stále 
ekonomické problémy

• touha občanů po svobodné 
demokratické společnosti

• nárůst počtu  kritiků poměrů v ČSSR

• požadavek reforem-socialismus s lidskou 
tváří



DŮSLEDKY PRAŽSKÉHO 
JARA

• výzva Brežněva k zastavení 
demokratického procesu v ČSSR

• vpád vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR 
v noci z 20. na 21. srpna 

• zatčení politických představitelů
Pražského jara, nucený odlet do SSSR,  
nátlak na zastavení reforem

• střet okupačních vojsk s nenávistí a 
odporem obyvatel



VZPOMÍNKY NA ROK 1968

• 25.2. v televizi vystoupil Jan Werich s 
písničkou Štěně - šok a předzvěst 
uvolnění napětí a možných změn

• 21.8. po příjezdu sovětských tanků do 
Ostravy cesta k radnici, kde se 
shromáždili občané, aby protestovali



Co se stalo u radnice?

• paní Škarvadová se dala do rozhovoru 
s mladým sovětským vojákem, který 
však na ni začal mířit kalašnikovem

• pomohl jí sovětský důstojník a o 
důvodu příjezdu tanků se samozřejmě 
nic nedozvěděla



SOUČASNÝ ŽIVOT

• nyní žije v Ostravě-Porubě se svým 
synem Tomášem

• je plná energie a pravidelně se stýká 
se svou rodinou a přáteli

• stále velmi vitální, kultivovaná a vždy 
perfektně upravená dáma 



ZÁJMY A AKTIVITY

• četba

• hudba

• účast na akcích válečných veteránů

• zájem o aktuální kulturní a politické 
dění



FOTOGRAFIE Z PRÁCE NA 
PROJEKTU



Paní Škarvadová
nám  reprodukovala 
mnoho svých 
vzpomínek ve formě 
fotografií



V den našeho 
druhého natáčení by 
pan Škarvada oslavil 
101. narozeniny



Výhled z „orlího hnízda“, který velmi oceňoval gen. 
Škarvada (pohled z balkonu bytu Škarvadových – 11. patro)



Nahrávání 
u paní 
Škarvadové



Nahrávání v rádiu Čas



PODĚKOVÁNÍ

PANÍ UČITELCE HÁJKOVÉ ZA SKVĚLÉ 
VEDENÍ PŘI PRÁCI NA PROJEKTU

SLEČNĚ KOBLASOVÉ ZA UŽITEČNÉ 
RADY A POMOC

A VŠEM OSTATNÍM, KTEŘÍ NÁM 
UMOŽNILI SE TOHOTO PROJEKTU 
ZÚČASTNIT



TÝM ZE ZŠ DĚTSKÉ


