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Naše pamětnice  

paní Albína Charvátová 

 

 

 

 

 

 

 

 

S naší pamětnicí milou paní Albínou Charvátovou 

jsme se setkali v pondělí 10. prosince 2018 

v jejím útulném českobudějovickém bytě. 

 

Vřele nás zde uvítala a pohostila. 

 

A podělila se s námi o svůj životní příběh, který jsme nazvali 

„Prababičko, vyprávěj….“, protože paní Albína je prababičkou 

Nikiho, jediné mužského člena našeho týmu. 

 

 

 

 



4 
 

Scénář k rozhlasové reportáži  

 
Když byla paní Albína Charvátová osmileté děvče, spáchal cizí muž 

přímo před ní sebevraždu. Kdo byl ten neznámý muž? A shledala se nakonec 

Albína se sestrou, která kvůli režimu emigrovala do Ameriky?  

Albína Slípková, provdaná Charvátová, se narodila v únoru 1937 

v Českých Budějovicích, kde žije dodnes. Rodina vlastnila obuvnickou firmu, 

kterou jim komunisté v roce 1948 zabavili. 

  Bombardování Budějovic v březnu 1945 se osmiletému děvčeti 

nezapomenutelně vrylo do paměti. Nálety Spojenců sice mířily na budějovické 

vlakové nádraží, ale: 

 „V Havlíčkově kolonii, tam to bylo nejhorší. Tak tam na to vyprošťování a 

ňáký ty Mlsnů, že k těm se nedostali vůbec. A bydlel tam taky můj strejda, taky 

byli jako po tom bombardování, tak byl u druhýho, tak říkal, že tam seděl pán na 

záchodě a půlka ho byla na chodbě.“ 

 V době náletů cítili dospělí obrovskou úzkost, dětské oči to však vnímaly 

jinak. Když byl nálet: 

„..tak jsme šli jako ven do krytu, ale v krytě jsme nebyli, to bejvalo krásně 

modrá obloha, takovýhle ty bombarďáčky jak byly, jsme se na ně koukali, tak my 

byli docela rádi, že se ulejem.“ 

 Osvobození města v květnu 1945 vneslo do Albínina života velkou 

radost, ale i první hrůzný zážitek. 

„Teď jsem přišla na ty Sady, jsme přišli, k Matce Boží přijelo auto, vylez 

chlap a přímo u mě se zastřelil do hlavy. Padnul, takhle to s nim škubalo, teď 

mu tekla tady ta krev. No a že to byl David, starosta Budějc.“  

Friedrich David byl obávaný nacistický starosta Českých Budějovic, který 

nechal zničit židovskou synagogu. 

Obrovským šokem byl vpád vojsk varšavské smlouvy do Československa 

v srpnu 1968. Na protest proti sovětské okupaci se v lednu 1969 upálil Jan 

Palach.  
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„Třeba odsuzuju to, co udělal ten Palach, že se upálil. … Takhle kdyby 

pro někoho skočil do ohně, chtěl ho zachránit, ale polejt se a podpálit, tak to 

vůbec neuznávám, že je to jako hrdina. Tak to zničí ty rodiče.“ 

Sovětská okupace Československa, bohužel, stejně jako mnohé další, 

rozdělila i sestry Slípkovy. Marie potají emigrovala do Ameriky. Až pád 

komunismu umožnil šťastné shledání obou sester.  

Během rozhovoru jsme si všimli Abíniny vitality. Její recept                         

na dlouhověkost je celoživotní láska ke sportu, chataření a její milovaná rodina. 

 

 

 

 

 


