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 Potravinová banka, Zdiby, 18. 5. 2017 



1. vstup: Paní Věra Doušová, rozená Mölzerová, se narodila v roce 1947 v pražských Vršovicích. 
Po gymnáziu začala studovat psychologii a sociologii. Tam se seznámila 
a spřátelila s Jiřinou Šiklovou, signatářkou Charty 77.  

V 70. a 80. letech přes paní Šiklovou přijímala 1x měsíčně dodávku z Francie, kde byly         
zakázané knihy a časopisy, adresy rodin politických vězňů a peníze pro tyto rodiny. Když její 
tehdejší partner nelegálně odešel za hranice, přestala dodávky přijímat, protože byla policii 
podezřelá a zcela jistě ji hlídali. Proto přijala práci ve státním podniku Československé cirkusy 
jako učitelka, tlumočnice a ekonomka. Odjela tam i se svými třemi dětmi.  Měsíc po jejím 
návratu, v lednu 1990, ji do Volyně na Ukrajinu vyslal Václav Havel. 
 

Pamětnice: 4:24 – 4:57 
 „To že jsem se k tomu dostala, to byla taková náhoda. Já jsem předtím několik let pracovala   
v Sovětském svazu, a když byla sametová revoluce, tak si mě zavolal pan prezident Havel, 
říkal, že byl v Moskvě, že ho tam oslovili Krajané s peticí podepsanou a prosili českou vládu, 
aby jim dovolila přestěhovat se do Čech. Protože ty vesnice, které jsou blízko Černobylu, 
vlastně tam hrozí, že by lidé zahynuli….“ 

2. vstup: Následně pomohla přesídlit asi 1860 Volyňských Čechů v letech 1991 - 1993. 
 
Pamětnice: 3:14 – 3:26  
„A mně se na tom moc líbí, že asi před třemi lety jsem dělala výzkum integrace těch lidí 
po dvaceti letech a ukázalo se, že ani jeden z nich nikdy nebyl naší zemi na obtíž.“  

 
3. vstup: Setkání s krajany ji přimělo zorganizovat v Praze Krajanský festival, letos již 11. ročník. 

Lidé, kteří se v naší zemi nenarodili a ani u nás nežijí, dokážou být velmi hrdí na svůj český 
původ. 
 
Pamětnice: 1:41 - 2:08 
„A musím říct, že o mnoho víc než jsme my, jsou vlastenci, milují český jazyk, milují české 
písně a tance, kroje a je to vlastně něco, co ty jejich prapředci přivezli do těch nových zemí, 
kde začínali.“ 

 
4. vstup: Věra Doušová jako dítě nikdy nebyla vystavena nedostatku jídla, spíše naopak. Její 

rodiče byli novináři a měli přístup i k potravinám, které se běžně v obchodech neprodávaly.  
O sladkosti se vždy ráda rozdělila s ostatními. Dnes je předsedkyní Potravinové banky. 

Pamětnice: 8:14 – 8:35 
„Česká republika už asi třetí rok je vyhodnocena Evropskou unií jako největší plýtvač v Evropě. 
Je to smutné prvenství.“ 

5. vstup: Jako doktorka psychologie provozovala poradnu pro pomoc rodinám s postiženými 
dětmi a posléze se zrodil nápad půjčovat zdravotní pomůcky.  
 
Pamětnice: 16:40– 16:50 
„Takže jsem ještě s manželem jsme  od té doby jezdili do Švédska pro zdravotní pomůcky 
 a dávali jsme je těm, kdo je potřebují.“  
 

Pamětnice: 17:44 -17:57 
„ A když vidím ty mladý kluky a holky, který prostě najednou zůstali jako bezmocní po nějakým 
takovým nevhodným pádu nebo něčem takovým, tak zase si říkám, no tak pojedeme, oni to 
potřebujou.” 



6. vstup: Doktorka Doušová dělala a nadále dělá všechny dobré skutky za podpory svého 
manžela. 
 
Pamětnice: 13:07 – 13:16 
„Je to asi tak, že vždycky, když mně přijde do cesty nějaký problém a já si řeknu, že bych ho 
mohla řešit, tak to zkusím a dělám to.“ 
 
 Pamětnice: 18:43 – 18:49 
„Motto, kterým řídím život, je žij s radostí.“ Já prostě se snažím nedělat nic, co by mně 
nedělalo radost…“ 

 

 

 Před Českým rozhlasem, 9. 6.2017              

                              

 V nahrávacím studiu, 9. 6. 2017 



                                  

 Příprava na nahrávání, 9. 6.2017                                                

 
 Zvukový záznam v počítači, 9. 6. 2017 

 

                           

 Nahrávací technika, 9. 6. 2017 
 



                                  

 Musíme zkrátit scénář, 9. 6. 2017              

                           

 Všechno pěkně zdokumentovat, 9. 6. 2017 

                           

 A je hotovo, 9. 6. 2017 
 


