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Úvod
V současné době je v centru diskuse identita a právní ukotvení sociální práce, která se
snaží vymanit z opětovně sílícího diskurzu vedeného zástupci jiných profesí a
kořenícího v postoji formulovaného v době zrodu profese na našem území 1918/1919, a
to že sociální práci, jako „ženskému projektu“ postačí, když setrvá v podobě laické a
dobrovolné činnosti. Důvodů, proč tyto diskuse doprovázejí profesi po celou dobu její
existence, je mnoho. Klíčovým byla a je snaha uspořit na nákladech, tedy i na mzdách
sociálních pracovníků jejich výměnou za motivované laiky. Později se přidal i názor, že
rolí sociální práce jako nová profese je vytvořit servisní profesi pro ty ostatní,
společností uznané a akceptované (medicína, sociologie aj).
Pokud nám bude v argumentaci chybět znalost vlastního historického vývoje a možnost
se inspirovat volenými strategiemi, případně se vyvarovat chybných kroků svých
předchůdců, nemůže být naše obhajoba profese úspěšnou. Neméně zajímavými jsou
příběhy našich předchůdců, které nám napomohou lépe pochopit důležitou roli
jednotlivců v historickém vývoji profese.
Odborná produkce zpracovávající dějiny profese na našem území téměř neexistuje,
protože historický výzkum se v této oblasti začíná teprve usazovat. Je to stav vynucený
procesem obnovy profese po roce 1989, kdy byla čtyři dekády trvajícím totalitním
režimem redukována a modifikována v souladu s cíli vládnoucí Komunistické strany.
První dekádu po převratu v roce 1989 byla veškerá pozornost věnovaná
metodologickému rozvoji profese a historizující texty byly výjimkou, až v dalším
desetiletí se začala sporadicky obracet k jejím dějinám. Z domácích autorů jsou to
zejména Brnula, Kodymová, Špiláčková, kteří se snaží přehledovou formou zachytit
vývoj profese od jejího vzniku až po současnost a zároveň akcentovat změny podob
profese nesené vstupy dvou totalitních režimů. A protože historie české sociální práce
není dosud dostatečně popsána, bylo mou volbou využít možnosti a doplnit zatím
exitující díla o zachycení života sociální pracovnice Věry Pohlové.
Cílem práce je proto zachycení a popsání toho, jak se prolínal její soukromý život s
profesním, jak se tyto vzájemně ovlivňovaly a do jaké míry je měnily velké dějiny naší
země, je cílem této práce. A tím přispět k porozumění procesu vývoje sociální práce a
zaznamenat činy jednotlivců, kteří k procesu vývoje přispěli.
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Výhodou pro dosahování vytčeného cíle byla možnost pravidelného kontaktu s touto
pamětnicí, protože je rezidentkou Domova Kytín, kde jsem zaměstnána na pozici
sociální pracovnice a vedoucí sociálně-zdravotního úseku, ale i vztah vzájemné důvěry,
který byl navázán.
Metodologie výzkumu
Protože cílem výzkumu je „spíše pochopit, než systematicky popsat či změřit“
Kaufmann In Fritzová (2011, str. 134-135), zvolila jsem jako základní interpretační
metodologický diskurz kvalitativní metodologii za použití metody životního příběhu
v kombinaci s metodou historického výzkumu.
Hendl při vymezení úkolu historického výzkumu, kterým je odhalit pomocí dostupných
dat důvody pro jednání lidí v minulosti, apeluje na opatrnost při zobecňování výsledků.
Vzhledem k tomu, že tato práce cílí ke shromáždění dostupných informací o životě
jedné osoby v historii ve snaze porozumět, jak mohly být její postoje a chování
ovlivněny počátečními rozhodnutími učiněnými v jiném čase a na jiném místě, je toto
časté, Hendlem zmiňované, riziko eliminováno již formulací samotného cíle.
Metodu životního příběhu jsem zvolila proto, že mi umožňuje prozkoumat mikrohistorické (individuální) zkušenosti člověka v rámci makro-historického (historického
časového) rámce. V praxi metody životního příběhu existují dva základní způsoby, jak k
životním příběhům přistoupit. Jednak chronologický, který vychází ze snahy o přesné
zaznamenání života (od narození do současnosti) a zaměřuje se jen na vzpomínky. A
narativní orientovaný na osobní výklad života se zdůrazněním silných stránek, zájmů,
pocity nad „fakty“, tedy že osoba vzpomíná na svou minulost a snaží se rekonstruovat
vlastní životní cestu. Pro účely práce jsem zkombinovala oba přístupy. Jak narativní kdy
jsem ke sběru dat použila techniku rozhovoru, který mi umožnil pochopit vnitřní svět
jedince a okolní svět, který ho obklopuje, tak chronologický, ke kterému mi posloužily
memoáry psané pamětnicí v letech 2006.
Výhodou byla možnost pravidelného kontaktu s touto pamětnicí, která je rezidentkou
Domova Kytín, kde jsem zaměstnána na pozici sociální pracovnice a vedoucí sociálnězdravotního úseku, a již navázaný vztah vzájemné důvěry. Aktivní stavbu životního
příběhu prostřednictvím souhry mezi tazatelem a respondentem jsem založila na snaze
vyhnout se otázkám „ano nebo ne“ a podporou dotazované, aby „svůj příběh o svém

životě“ vyprávěla vlastním slovem. Po celou dobu rozhovorů byla uplatňována
chronologická cesta.
Zdroje dat
Pro účely výzkumu byla získávána data z primárních i sekundárních zdrojů.
Primární zdroje pocházejí ze soukromého archivu respondentky: Rukopisy psané v roce
2006, „Vzpomínky na svůj život“, v rozsahu 38 stran. Fotografie a dobové dokumenty k
doplnění textů uvedené v seznamu použitých vyobrazení.
Rozhovory byly uskutečněné v roce 2018. Narativním interview byly uskutečněny po
ústním souhlasu respondentky, za splnění a dodržení etických pravidel výzkumu. Vždy
byl předem určen tematicky časový úsek vyprávění a při vyjasnění nejasností byly
použity otevřené otázky k doplnění. Volné rozhovory probíhaly v období od 27. 3. do
3. 9. 2018 v průměrném čase 80´ v celkovém počtu 11 setkáních v přirozeném prostředí
respondentky a byly zaznamenány záznamovým zařízením. Volný přepis záznamů byl
uskutečněn v období od 14. 7. do 3. 9. 2018.
Unikátní příležitost ve výzkumném prostoru nastala možností, konfrontace tří
pamětnických zdrojů získaných od jedné respondentky, vzniklých s časovým odstupem.
Její současné ústní sdělení v roce 2018-19, dále písemné sdělení z roku 2006 a její
spolupráce při zpracování pamětí jejího otce, Dr. Nedělky v roce 2013.
Sekundární dokumenty byly použity k doložení memoárové výpovědi a jsou uvedeny v
seznamu použité literatury.
Klíčovým zdrojem pro formulování výstupů se stala obsahová analýza osobních
životopisných poznámek Věry Pohlové a dalších listinných materiálů pocházejících ze
soukromého archivu manželů Pohlových. Tyto jsou doplněny o data získaná z
rozhovorů.

1 Prarodiče a rodiče Věry Pohlové, rozené Nedělkové
Alfou omegou soukromého a později i profesního života je pro paní Věru Pohlovou
rodina, a když vzpomíná na své rodiče, vždy je nazývá laskavou zdrobnělinou tatínek,
maminka. „Byla to krásná rodina“, říká. „…dění které se uvnitř rodiny odehrávalo, mně
formovalo a oba rodiče mne provázejí v mém životě dodnes, a to tím, jak mne
vychovali, a jak krásný domov nám dětem vytvořili.“1 Možná k tomu přispělo jejich
nelehké dospívání, možná i vyzrálost, s kterou vstupovali do manželství. Marii
Zápotocké bylo 30 let a Václavu Nedělkovi 40 let. Oddáni byli v Praze (27. 4. 1921),
ale jejich společné bydliště se podle pracovního umístění manžela často měnilo. To však
nikterak nenarušilo soudržnost ani laskavou leč důslednou výchovu dětí v rodině. A že
byl tento vztah opravdu fungující, nám nakonec potvrzuje ve svých osobních zápiscích i
sám Václav Nedělka, který si poznamenal: „ … Pohlédnu-li zpět na společné
manželství, bylo svátost v každém ohledu. Jsem vděčen Bohu a lidem, kteří přispěli
k setkání a seznámení s Mařenkou. Stále pociťuji lásku v každém pohledu i kroku.“2

1.1 Rodina otce Václava Nedělky
Matkou JUDr. Václava Nedělky, otce Věry Pohlové, byla Anna Nedělková, rozená
Fikarová. Narodila se v rodině tkalce dne 30. 1. 1850 v Horní Krupé, pracovala jako
služebná a zemřela ve Žďáře nad Sázavou dne 3. 3. 1928 ve věku 78 let. Otcem Václav
Nedělka narozen v rodině nádeníka dne 10. 8. 1846 v Kýjově v okrese Německého
Brodu, pracoval jako železniční strážník a zemřel ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 2. 1928
ve věku 82 let. „Manželé Nedělkovi se, stěhovali od Mělníka k Jaroměřicím podle
pracovního umístění pana Nedělky, drážního „vechtra“3, a proto vždy bydleli ve
strážním domku u kolejiště.“4 Život zaměstnance dráhy vyžadoval nadměrné aktivní
pracovní zapojení, ale pravidelná (ačkoliv nízká) mzda a penzijní pojištění byly sociální
jistotou pro rodinu.
„Strážní domky bývaly jednoduché stavení, o jedné místnosti – kde byla kamna, stůl,
židle, postel, dvě truhly /jedna na prádlo, druhá byla moučnicí/. Na kolíky nebo hřebíky
se věšel služební kabát a jiné ošacení. Ve sklípku měli uloženy brambory a kvašené zelí.
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Nedělka V. (2013, str. 198)
3
Hlídač bezproblémového průjezdu vlaků.
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Chovali slepice a kozu. Jen u některých domků byly drážní pozemky tak velké, aby jim
poskytli dost krmení pro krávu.“5 … rodina žila v skromných poměrech. „Pan Václav
Nedělka po celý den zabezpečoval bezpečný průjezd vlaků. Celodenní práce u rakouské
severozápadní dráhy umožňovala pouze 6 hodinový odpočinek a žádný den pracovního
volna. Plat, za tuto vyčerpávající práci železničního strážníka nebyl vysoký. Ne vždy si
rodina mohla dovolit malé hospodářství na přilepšenou, jelikož opakovaně měnila
působiště.“6 … „Paní Nedělková spořivě pečovala o rodinu a pokud to bylo možné, i o
malé hospodářství. Hospodářstvím mohla být drůbež, kozy, kráva a políčko. …
Manželům Nedělkovým se postupně narodily tři děti. Marie 1877 u Šebkovic, Jaroslav
1878 a Václav 1881 v Malém Újezdě okrese Mělník.

V roce 1889 zemřela jeho

dvanáctiletá starší sestra Marie, která zemřela pravděpodobně na záškrt, po prodělané
spále.“7 Ačkoli tragédie zasáhla všechny členy rodiny, změnila bratrům život i
pozitivně. Rodiče, kteří ze skromného výdělku spořili Marii na věno, po její smrti z
úspor, finančně umožnili oběma bratrům studium. Pozdější veškerý možný přivýdělek,
byl uplatněn k absolvování studia. Umožnění studia bratrům, s perspektivou „lepšího“
života než prožili rodiče, bylo prvořadé, byť se důsledky negativně odrážely v jejich
zdravotním stavu, kondici a v imunitním systému.
… „rodina žila skromně. Maso mívali jen v neděli, kdy otec při cestě z kostela koupil
libru předního hovězího s kostí /tj. půl kg/, které maminka, v polévce uvařila a otec
všem rozdělil. Vajíčko bylo vzácnost, co slípky snesly, odnesla matka prodat do města,
když chtěla syny udržet na studiích.“8
„Služba u dráhy byla průběhem doby zodpovědnější a provoz na trati byl rok od roku
větší. K obsluze měl pan Nedělka 3 km trati se 3 přejezdy se závorami. Bratři pomáhali
otci plít trávu v kolejišti, na obslužných cestách a matce vypomáhali s hospodářstvím.
Paní Nedělková velmi dbala o vzdělání obou synů až do jejich odloučení z rodiny.“9
„V důchodu se o rodiče oba synové postarali, nejdříve žili poblíž Jaroslava, pak jim
dosloužil Václav.“10
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Prostředí a rodina, kde Dr. Nedělka vyrůstal, se odrazilo ve formování jeho
osobnostních vlastností, skromnosti a ohleduplnosti i spravedlnosti. V mládí se utvářel
jeho budoucí rodinný a pracovní životní styl, podle kterého se bude později chovat i ke
své rodině.
Bratr Václava Nedělky a strýc paní Pohlové, „Jaroslav Nedělka, 1878-1959, vystudoval
gymnázium a pracoval u Severozápadní dráhy na pozici výpravčího a později
přednosty. Oženil se s Aničkou Adamovou, se kterou společně postavili rodinný dům, a
narodilo se jim 5 dětí. Podařilo se zjistit, že Jaroslav Nedělka měl jedno dítě,
pravděpodobně nemanželské. V době, kdy utrpěl pracovní úraz a stal se invalidní,
tatínek rodinu bratra Václava podporoval.“11
Otec JUDr. Václav Nedělka narozen v 10. 9. 1881 v Malém Újezdě okres Mělník,
pracoval jako prezident Krajského soudu a zemřel v Praze ve fakultní nemocnici
Královské Vinohrady, dne 18. 11. 1965 ve věku 84 let. „Po vystudovaném gymnáziu se
rozhodl pro studium práva, na Karlově univerzitě v Praze. Při studiích souběžně
navštěvoval přednášky profesora Tomáše Garriqua Masaryka, jehož práce již znal a
věděl o jeho činnosti z Německého Brodu. T. G. Masaryk pro něj byl velmi významný a
inspirativní člověk. Proto i později studoval Masarykovo dílo a stal se i Masarykovým
stoupencem.“12 … „ jelikož pro tehdejší mladé lidi v přelomu 19. a 20. století byl
Masaryk významnou osobností.“13 … „stejně jako mnozí jiní sledoval události v Polné
na Vysočině, do kterých se prof. Masaryk veřejně zapojil a statečně vystoupil proti
pověře. Inicioval i revidování soudního procesu člověka obviněného ze spáchání rituální
vraždy.“14
Na tehdejší pokrokovou mládež měl tím, že jim poskytoval východiska zdravého
rozumu a zároveň je formoval svými postoji, T. G. Masaryk významný vliv. Vyslovoval
totiž odpovědi na jejich otázky, týkající se hierarchických vztahů mezi muži a ženami
s konstatováním, že muži a ženy jsou si rozumově a mravně rovni. Vzniklé rozdíly
nepovažoval za přirozené. Vyvinuly se společně s historickým vývojem a s oficiální
podporou v náboženství, politice, vojenství i kapitalismu a věda již zastaralý způsob
11

Pohlová V. (2018)
Pohlová V. (2018)
13
Pohlová V. (2018)
14
Nedělka V. (2013, str. 51); http://masarykovaspolecnost.cz/; Zločin vraždy u městečka Polná začal být
vyšetřován v březnu 1899 po nálezu mrtvé dívky, Anežky Hrůzové. Z vražedného zločinu byl označen
Leopold Hilsner. K jeho obvinění z „rituální vraždy“ stačil mladíkův židovský původ. Profesor Masaryk
se aktivně zapojil do Hilsnerova případu, protože případ byl antisemitisky prezentován v českém tisku a
tím negativně ovlivnil celou společnost.
12

myšlení ještě hájila, a to za přispění dekadentní literatury a umění. Jeho úsilím bylo
zastaralé názory vykořeňovat a napravovat chyby páchané na ženách tak, že,
rovnocenný a rovnoprávný vztah mezi muži a ženami převáděl do praktické etické
roviny.15 Vazba otce k T. G. Masarykovi a jeho názorům byla natolik silná, že Věra
Pohlová v každém rozhovoru zdůraznila otcovo stoupenectví k odkazu prvního
prezidenta. Svého otce Věra Pohlová označila jako „Masarykovce“.
Při rozhovorech Věra Pohlová zdůrazňovala otcovu dobrovolnou angažovanost v péči o
mládež a neopomněla připomenout ani zásluhy na výstavbách tzv. malých dětských
domovů rodinného typu. Z prezentace otcových postojů a jeho aktivní činnosti
vyvozuji, že jejím přáním je zanechat otcův odkaz i v sociální sféře, protože veřejnosti
je předložen v kontextu jeho profese soudce. Dále Věra Pohlová popisuje otcovu péči o
opuštěné děti, již od starého Rakouska. „Zastával se sirotků, aby měli zajištěné potřeby i
materiální nároky, zejména na jejich majetek.“16 O jeho snaze pomáhat opuštěným
dětem svědčí, že „U příležitosti svého sňatku složil ženich dar 200 Kč ve prospěch
chudých pražských dětí.“17 „Po ukončení studií práv žádal o pracovní místo v Praze, ale
umístění dostal jako „bezplatný“ právní praktikant u Vrchního soudu v Brně18,
s přiděleným místem ke krajskému soudu ve Znojmě. Absolvoval přípravnou službu u
soudu. Po vojenské roční službě složil doktorát, soudcovské zkoušky a v roce 1910 byl
jmenován soudcem. Pracovní místo soudce získal u okresního soudu ve Žďáře. Časem
přibyla funkce přednosty okresního soudu ve Žďáře.“19
„Ještě coby studující, tatínek bydlel v Praze, v pronajatém pokoji, kde se zamiloval do
dcery majitele bytu. Po časové odluce se znovu s touto dívkou setkal a oženil se s ní
v roce 1912.“20 Manželské soužití, nenaplňovalo představy Václava Nedělky a bylo
odloučeno válečným konfliktem. … „Tatínek vnímal své první manželství uzavřené po
8leté známosti jako svůj omyl a děkoval Bohu, že z něj vyšel bez úhony tělesné a
mravní, po rozluce z její viny.“21 A jak zaznamenávají shodně paměti i vzpomínky,
15

Bahenská M., Heczková L., Musilová D. (2011, str. 84-88)
Pohlová V. (2018)
17
Pohlová V. (2006, str. 8)
18
Schelle K., Bílý J. (2018, str. 331); Organizaci soudnictví v letech 1868-1918 byla soustava soudů
tvořena následujícími soudy: Okresní soudy, zemské/krajské soudy, Vrchní zemské soudy a Nejvyšší
soud. U okresních soudů rozhodovali samosoudci, u každého soudu byl jeden okresní soudce a potřební
adjunkti, kancelisté a služební personál. Zemské soudy 1. instance, sídlili v hlavních městech zemí c. k.
Praha, Brno a Opava. Ostatní soudy 1. instance byly krajské.
19
Pohlová V. (2018), Nedělka V. (2013, str. 74)
20
Pohlová V. (2018), Nedělka V. (2013)
21
Pohlová V. (2018), Nedělka V. (2013, str. 87 a 194)
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„působil za I. světové války ve válečném poli u zásobovací jednotky. Putoval na
otevřeném voze, taženém koňským spřežením, za pohybující se frontou, plné čtyři
roky,“22 Po návratu z války pan Nedělka zjistil nečekanou zprávu: „Stal se otcem dítěte,
které však nemohlo být jeho. Žil v nešťastném manželství, ze kterého nemohl odejít a
ani jej nemohl ukončit.“23 Zákony c. k. Rakouska-Uherska neumožňovaly rozvod
manželství. Až se vznikem samostatného státu a nového zákona č. 320/1919 Sb., který
měnil dosavadní ustanovení občanského práva o obřadech smlouvy manželské, o
rozluce a o překážkách manželství, bylo možné jejich manželství rozvést.

Obrázek č. 1: Václav Nedělka

22
23

Pohlová V. (2006, str. 4)
Pohlová V. (2018), Nedělka V. (2013, str. 87 a 194)

1.1.1 Rodokmen rodiny Nedělkových

1.2 Rodina matky Marie Nedělkové, rozené Zápotocká
Rodiče Marie Nedělkové, matky Věry Pohlové, byli Barbora Zápotocká rozená
Červová. Narodila se ve Vlašimi dne 13. 12. 1861 v rodině krejčího a zemřela v Praze
dne 28. 11. 1912 ve věku 51 a Karel Zápotocký narozen v Praze Ovenči (Bubenči) dne
8. 7. 1856 v rodině ševce a invalidního vojáka. Karel Zápotocký pracoval jako typograf
a zemřel v Praze ve věku 47 let dne 2. 10. 1903. Manželé Zápotočtí měli společně 10
dětí, ale pouze 6 z nich se dožilo dospělosti. Chlapci, nejstarší Jan (1887), Karel (1889)
a nejmladší Josef (1901) a dívky, Marie (1891), Johana (1892) a Josefa (1894).
Od útlého věku Marie s výchovou pomáhala rodině teta Anna Zápotocká, které se říkalo
tetí, sestra Karla Zápotockého. „Asi v r. 1894 dostaly starší 3 děti černý kašel. Mařenka
na tom byla nejhůř – a ještě se narodilo další miminko – Jožka. Teta Anna, která měla
svůj byt, vypomohla bratrově rodině a vzala si k sobě kašlající Mařenku. … Bylo u ní
veselo a malé Mařence se u tetičky líbilo více než doma, kde ji bratr škádlil a sestřičky
jí braly věci, které dostala u tetí. Ve stáří vzpomínala, jak její maminka plakávala, když
Mařenka chodila domů jen na návštěvu a rychle se vracela zpět k tetičce.“24
„Zápotockých se často stěhovali, jednou bydleli v domě „U tří housliček“, jindy v domě
„U osla v kolébce“, jak se tehdy domům říkalo podle domovních znamení. Rodiny
neměly mnoho nábytku, malé děti spávaly v šuplíku prádelníku, větší na zemi na
slamníku, rodiče měli postel. Ostatních věcí i šactva také mnoho nebylo. Mařenka
s tetou se přestěhovaly z Nerudovy ulice dolů ke Karlovu mostu, na náměstí U
Lužického semináře. V rodině se traduje, jak Marie jako školačka utrpěla těžký úraz.
V předmikulášské době, v málo osvětlené ulici, za šera přehlédla na chodníku otevřený
skluz, kterým uhlíři sypali do sklepení starobylého domu uhlí, a padla otevřenou
šachtou hluboko dolů. Tam zůstala ležet, až ji na její žalostné volání našli a vynesli ze
sklepa. Ležela doma neschopná pohybu přes měsíc. Tenkrát nebyl ještě rentgen, takže
nikdo nevěděl, že si pádem zlomila obratle v pánevní části páteře. V pozdějších letech,
zvláště ve stáří, jí toto zranění způsobovalo veliké obtíže v důsledku deformace
páteře.“25
Další nešťastná událost v rodině nastala roku 1903, když Karel Zápotocký „zemřel na
chronické oslabení plicní nemocí typografů spojenou s TBC. Poručníkem dětí po smrti
24
25

Pohlová V. (2006, str. 5)
Pohlová V. (2006, str. 6)

jejich otce se stal JUDr. František Soukup.“26 V této části memoárů se rozcházejí
interpretace v původu přítomnosti Dr. Soukupa v rodině. Sdělená výpověď Věry
Pohlové vyzdvihuje solidaritu sociálně demokratické strany a její písemné sdělení
vypovídá o příbuzenském vztahu s Dr. Soukupem, na vyobrazení č. 2. Nicméně Dr.
Soukup s rodinou zůstal s dětmi i v jejich dospělosti v kontaktu.

Obrázek č. 2: František Soukup
Do osudů rodiny Zápotockých vstoupil Dr. Soukup natolik významně a v takovém
rozsahu, že lze usuzovat spíše na příbuzenskou vazbu, protože jeho aktivity přesahovaly
vazbu běžnou, mezi „nepokrevním“ poručníkem (kterým byl nejdříve určován nejbližší
dospělý a soběstačný rodinný příslušník mužského pohlaví), stejně tak jako hranice
solidarity mezi členy jedné politické strany, bez ohledu na míru jejich pro sociálního
chování. V souladu se svými aktivitami ve prospěch rodiny, zde požíval velkou úctu,
nicméně tato si nesmírně vážila i jeho politické činnosti. „Dr. Soukup byl jedním ze
zakladatelů státu značených jako „muži 28. října“, který podepsal dokument provolání
při zřízení samostatného Československa. … Sociální demokracie tehdy v Evropě
začínala. Dr. Soukup pracovně cestoval po celé Evropě nejvíce na sever, do Dánska a
do Švédska. Posílal mamince pohlednice z cest a při návštěvách vždy dovezl dárek“ 27
sdělila a jako 10 ti-letá dívka si Věra pamatuje.

26

Pohlová V. (2018); Poručnictví dětí podle platných zákonů c. k. Rakouska-Uherska nemohla získat žena
(v rakouských zemích postavení sirotků upravoval obecný zákoník občanský č. 946/1811 od začátku 19.
století. Žena neměla plná práva a za sirotka bylo považováno i dítě, které ztratilo pouze otce). Soud
svým rozhodnutím přidělil poručníka, avšak nic nebránilo, aby dítě žilo nadále u matky, jako v případě
rodiny Zápotockých.
27
Pohlová V. (2018)

Dr. František Soukup, působil na postu ministra spravedlnosti,28 byl aktivní v činnosti
při založení Dělnické akademie a redigování společného česko-německého časopisu,
kde později sjednal práci jedné z neteří.
Sestra Karla Zápotockého prateta Augustina Zápotocká 1852-?, provdaná za holiče
Novotného, kterým se narodil syn František. O dalších dětech se memoáry nezmiňují.
Holičská oficína byla v Nerudově ulici v prvním domě pod Hradčany.
Augustýna byla první dcerou z druhého manželství invalidního vojáka praděda Roberta
Zápotockého, vyučeného ševce. „… kterého, jako dvacetiletého chytili na vojnu v r.
1838. Sloužil jako kanonýr až do r. 1850. To byl jako invalida propuštěn z vojska,
usadil se v Praze na Hradčanech na Novém světě, oženil se /dle záznamu podruhé/
s Annou Růžičkovou z Kostelce n. Černými Lesy. Společně se pak usadili ve vlastním
domku, měli více dětí, z nichž přežila jen Augustina, nar. 25. 4. 1852, křtěná na
Strahově. Ostatní děti zemřely. Pan mistr hodně pil. Lze se domnívat, že tomu tak
mohlo být v důsledku toho, že sloužil 12 let v dělostřelecké jednotce“29 a propukla u něj
posttraumatická stresová porucha, na kterou reagoval zvýšenou potřebnou alkoholu, nic
méně poprvé se o válečných traumatech začalo mluvit až v souvislosti s americkou
občanskou válkou, a tak lze setrvat pouze v rovině domněnky. „Oficíři, kterým šil boty,
mu zůstávali dlužni, prý také „kavíroval“ /ručil/ za nějakého kamaráda z mokré čtvrti,
takže již v r. 1856 o dům přišel. Rodina se odstěhovala do Ovence, tehdy malé vesničky
u zdí Královské obory Stromovky. Tam v domku č. 17 se narodil r. 1856 syn Karel a r.
1869 dcera Anna – to už bylo mistru ševcovskému 41 let. V r. 1869 byl Robert
Zápotocký jako patentální invalida c. k. armády přijat do pražské Invalidovny v Karlíně,
kde za dva roky zemřel jako 53letý následkem těžké jaterní choroby. Tehdy se jen tři
děti dožily dospělosti.“30
Sestra Karla Zápotockého „tetí“ Anna Zápotocká narozená v Ovenči v roce 1859,
zemřela v Praze ve věku 77 let v roce 1936. Zůstala svobodná, bezdětná, pečovala o
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www.vlada.cz/ ; V červenci 1918 se stal členem Národního výboru československého a převzal v něm
funkci jednatele, od září 1918 také spolupracoval se Socialistickou radou, i když jejím členem jmenován
nebyl. Spolu s Antonínem Švehlou se 28. října 1918 podílel na převzetí Obilního ústavu, čímž se stal
jedním z „mužů 28. října“. Po vyhlášení samostatnosti koncipoval první zákony nového státu.
V listopadu 1918 se stal členem Ústavodárného národního shromáždění a zároveň také ministrem
spravedlnosti v první československé vládě, v níž prosadil právní kontinuitu s monarchií. … Zemřel, po
propuštění z vyšetřovací vazby na začátku II. světové války.
29
Pohlová V. (2006, str. 5)
30
Pohlová V. (2006, str. 5)

neteř Marii i o další své neteře. Byla to podnikavá žena, stala se majitelkou trafiky.31
„Tetí, která pečovala o malou Mařenku, byla pro ni zjevně náhradou za její
nemanželské dítě, o kterém se již v rodině nikdy nemluvilo, jen že jej porodila, ale
informace, zda zemřelo nebo bylo adoptováno, se již nezachovala. Tetí vedla
rukavičkářskou dílnu na výrobu módních dlouhých rukavic. Rukavice šily maminky
dětí k přivýdělku, na rukavičkářských šicích strojích.
Po smrti Barbory Zápotocké se tetí ujala bratrových dcer (21, 20, 18 let), chlapci (25, 23
roků) se vyučili holičství u její druhé sestry Augustiny Novotné. Nejmladší ze
sourozenců jedenáctiletý Jan však musel do sirotčince. „Tetí se s ním nechtěla zlobit,
byl prý moc neposlušný. Když maminku pohřbívali, tuze plakal a sliboval, že už bude
hodný, jen aby se mu maminka vrátila.“32
Móda dlouhých rukavic skončila, ale tetí nastala možnost starat se o trafiku a tím zajistit
neteřím živobytí. Trafiku tetí vedla až do příchodu němců v II. světové válce. Maminka
v trafice měla na starosti foršrift33 a zaměstnankyně Kateřina Poklovová prodávala.“34
Na vyobrazení č. 3 se nachází dobová fotografie trafiky na rohu Celené ulice35. O
zřízení trafiky se v písemných a vyprávěných vzpomínkách potkávají dva rozdílné
popisy stejné události. Nicméně, nejsou v rozporu a vycházejí ze stejné situace. „Rodina
tehdy nevěděla, že má tento nárok na trafiku po invalidovi. Finanční nárok vznikl po
příbuzném vojákovi, který zemřel na útrapy války nebo zůstal těžce nemocný či
invalidní na následky války. Stát podporoval vdovy a děti od dob nařízení Marie
Terezie.“36 Současný popis, prvotní informace o nároku na trafiku vzešla od Dr.
Soukupa, … „který zjistil, že sourozenci po otci mají nárok, protože byl zraněn ve válce
a tím se zajistil o naplnění tohoto nároku.“37 Druhý popis … „Když ve světě přešla
móda rukavic, podnikavá teta Anna se přeorientovala. Svůj kapitálek, který si tato
faktorka šití rukavic našetřila, použila dobře. Jako sirotek po c. k. vojenském invalidovi
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Macková M. (2010, str. 32-34); Problematikou trafik pro vysloužilce se zabývá Macková Marie, ve
Vídni v roce 1784 byl vydán patent císaře Josefa II. (syn Marie Terezie) o převedení veškerých práv při
nakládání s tabákem, z dosavadního nájmu, do přímé správy státu. Stát uděloval licence pro vojenské
invalidy a vdovy po vojácích, k drobnému prodeji tabáku. Osvícensky pojatý sociální zájem státu
předřazoval zisk z prodeje tabáku, do státní poklady.
32
Pohlová V. (2006, str. 5)
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Dobově běžné poněmčené slovo vyznačující přípravné a plánovací práce, dle ústního sdělení pamětnice
Evy Kaslové (2018).
34
Pohlová V. (2018)
35
http://www.metro.cz/
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Pohlová V. (2018)
37
Pohlová V. (2018)

/s podmazáním na pražském magistrátu/ získala trafiku, tj. účast na tehdejším státním
monopolu, v obchodě tabákem.“38

Obrázek č. 3: Dobová fotografie trafiky Anny Zápotocké, na rohu Celené ulice
„Malý dřevěný stánek umístěný u podloubí na rohu před Týnským chrámem, se pro
podnikavou tetu stal zdrojem dobrých výdělků. Tetí s Mařenkou se přestěhovala na
Staré Město do Dušní ulice, do novějšího činžáku, aby měla do trafiky blíže.“39 … „Tetí
tedy byla úspěšná, rodina se kolem ní semkla, synovci a neteře ji respektovali, pomáhala
jim, ale uměla jim také dát pocítit, že jí za dobrodiní musejí poslouchat a být vděčni.
Doufala, že Mařenka se neprovdá a zůstane stále s ní.“40
Vliv Anny Zápotocké na rodinu a sourozence prokazatelně postupně nabíral v intenzitě.
Centrem pozornosti a vlivu byla neteř Marie. O snaze Marie vymanit se z područí tety
38

Pohlová V. (2006, str. 6)
Pohlová V. (2006, str. 6)
40
Pohlová V. (2006, str. 7)
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Anny Zápotocké svědčí zapsaná deníková poznámka jejího budoucího manžela Václava
Nedělky. „Tetí bránila našemu sňatku, jelikož jsem byl rozvedený skoro čtyřicátník,
Masarykovec, z venkova a tudíž neperspektivní. Tetí si přála, aby Mařenka zůstala
bezdětná a postarala se o ni ve stáří.“41

Výtka, že je Masarykovec, souvisela

s politickým zaměřením Anny Zápotocké. Stejně silnou nelibost musel budit i fakt, že
Václav Nedělka žil až na Moravě, s vědomím, že neteř Marie neposlouží na stáří a stane
se téměř pro Annu Zápotockou nedostupnou. Co se v rodině již netraduje, a to určitě
z důvodu úcty a lásky jejích členů, vyjadřované Václavu Nedělkovy, pravděpodobná
nechuť Anny Zápotocké posilovaná i faktem, že jej nebylo možno řadit mezi majetné.
Dokonce později Václav Nedělka uplatňoval na základě vysvědčení z chudoby částečné
odpuštění školného pro své děti.
Matka Věry Pohlové, Marie Zápotocká, narozena 24. 2. 1891 v Praze, žena
v domácnosti a členka Československého červeného kříže. Zemřela v Praze, ve fakultní
nemocnici Královské Vinohrady dne 25. 3. 1976 ve věku 85 let.
V sousedství Zápotockých na Malé Straně bydleli Masarykovi, a tak Marie
navštěvovala základní dívčí školu společně s dcerou Masarykových, Olgou.42,43,44
„Dívčí škola tam stojí dodnes u nedaleké tramvajové tratě malostranského náměstí.“ 45
Z vyprávění rodiny, Věra Pohlová popsala první dámu … „paní Charlottu, coby
skromnou maminku, co se významně lišila od ostatních vyšňořených malostranských
matek.“46 Rodinný postřeh lze doložit ze životopisné literatury o manželce prvního
prezidenta: … „Paní Charlotta měla vliv na svého muže, ale na veřejnosti byla vždy
41

Nedělka V. (2013, str. 140, 196)
Lovčí R. (2008, str. 40) upřesňuje pobyt rodiny Masarykových v malostranském bydlišti v Tomášské
ulici. Měšťanská dívčí škola je vystavěna v Josefské ulici.
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Pohlová V. (2018); „ … Olga Masaryková, provdaná Revilliodová, měla dva syny, kteří zemřeli
v Anglii za II. světové války, na následky špatné péče.“ Věra Pohlová považuje tuto informaci za
důležitou, ale při ověřování informace jsem neshledala zvláštnost v rodinné tragédii.
44
Košťálová M. (2016, str. 117); potvrzuje neštěstí v rodině Revilliodových z úmrtí obou synů za do
dnes nevyjasněných okolností po cvičném letu a po zranění do dutiny břišní.
Paukertová-Leharová L. (2005, str. 25-26); Exulantka popisuje, rodinu Olgy Masarykové Revilliodové,
se kterou se stýkala téměř 25 let od roku 1945. Čerpá ze svědectví o úmrtí synů Revilliodových. Syna
Leonarda, který zemřel v roce 1944 při letecké havárii, pilota britského královského letectva ještě před
vstupem do československé perutě. Srážka letadel nastala při přistání v mlze a z omylu kontrolní věže
po ukončeném hlídkovém letu u Skotska. Leonard se v osudný let přihlásil jako dobrovolník za
kamaráda k pozorování vzdušného a námořního prostoru okolo spojeneckých konvojů zásobujících
zbraněmi.
Úmrtí druhého syna Herberta v roce 1945 na zvláštní infekční nákazu vzniklou pravděpodobně při
záchranných akcích po náletech v Londýně, která vyústila ve vnitřní hemoragii, jak popsal jeho otec Dr.
Revilliod v dopise svému příteli.
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skromnou a více než nenápadnou ženou, která odmítala z postavení svého manžela,
jakkoliv společensky těžit.“47
Marie, i její sestry po ukončení dívčí školy respektovaly doporučení od jejich poručníka,
Dr. Františka Soukupa a pokračovaly v jednoročním studiu na úřednice, kde bylo mimo
jiné vyučováno psaní na psacím stroji. „Úřednice našla tehdy lepší uplatnění
v pracovním procesu než učitelka. Učitelství mělo málo pracovních příležitostí, leč
maminka si tuto profesi přála, ale nebyla k jeho studiu pro velký zájem přijata.“48 Po
studiu pracovala jak pro Dr. Soukupa, tak pomáhala u tety Anny Zápotocké v trafice až
do své svatby s Václavem Nedělkou.

Obrázek č. 4: Marie Zápotocká provdaná Nedělková

Sourozenci Marie Zápotocké Nedělkové, byli Hana, Johana Zápotocká 1892-1973, která
se provdala do bohaté rodiny pražského krejčího Benáka. Psala do časopisu Právo lidu a
pracovala pro novináře. Manželům Benákovým se narodila dcera Jarunka 1920-1995,
provdaná Šimková. Benák později zkrachoval a do konce života splácel dluhy.
47
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Nejmladší ze sester Jožka, Josefa Zápotocká 1894-1977, úřednice, neměla děti a zůstala
svobodná. „Jožka, čekala na svého nezvěstného snoubence, až se vrátí z války, učitele
Červeného, který se ztratil v mašinerii hrozného vraždění.“49 Byla považována za
nejpracovitější mezi sourozenci. Pracovala v advokátní kanceláři Dr. Soukupa a později
v pojišťovně. Postavila si domek v Liboci, ve kterém dnes v něm bydlí Věra, nejstarší
dcera paní Pohlové.
Nejstarší bratr, Jan Zápotocký 1887-1935, tragicky zemřel po nehodě ve věku 48 let.
Další bratr, Karel Zápotocký 1889-1936, se oženil hned po válce, ale dostal tuberkulózu
a pouze o rok přežil bratra Jana. Oba bratři byli holiči. Holičem se mohl stát jen syn
holiče, mistra nebo si musel vzít dceru holiče. Jan a Karel, se vyučili holičství u strýce
Novotného. Jan se přiženil již za války do holičské rodiny v Hradci Králové. Pracoval
ve Francii, kde i zůstal. Dodnes na jihu Francie žije rodina Zápotockých.
Nejmladší bratr, Josef Zápotocký 1901-1952, dospěl v sirotčinci a za přispění Dr.
Soukupa se vyučil mechanikem, opravářem psacích strojů. Zemřel na prasklý žaludeční
vřed, mimo toho, že své již provdané sestře Marii obstaral psací stroj, se o něm více
Věra Pohlová již nezmiňuje.
Sourozenci se po smrti rodičů scházeli u tety Anny Zápotocké v neděli na oběd, takto
udržovala rodinu v neustálém kontaktu, podporovala ji a dozorovala. Dokud byl ještě
Marie, která žila s tetou Annou Josefovi zvlášť „podstrojovala“, když žil v sirotčinci,
aby mu alespoň trochu zlehčila osudem. Mezi sourozenci bylo po celý jejich život
pevné pouto a stejně jako bratři Nedělkovi i tito se, pokud to bylo možné, po celý život
vzájemně stýkali a podporovali.
Anna Zápotocká Marii vozila do lázní či na návštěvu poutních míst v Čechách i do
ciziny, kupovala ji oděvy i šperky. Když Marie nepracovala u Dr. Soukupa v kanceláři
nebo nepomáhala v trafice, trávila čas jako společnice své tety Anny, a tak tomu bylo,
až do její svatby, kterou si teta Anna nepřála. „Vlastně se, snoubenci téměř neznali –
viděli se jen jednou, při Václavově podzimní návštěvě Prahy, vyměnili si řadu dopisů –
nejprve si obřadně vykali, pak se on dovolil a začal tykat, ale tetí se angažovala proti
němu a začali si zase vykat. Pak přišla jeho nabídka k sňatku, vysvětlování, tetin odpor.
Mařenka si postavila hlavu, a za sedm měsíců byla svatba – to se už předtím znovu
nesetkali! Je pravda, že se navzájem znali z vyprávění Františka Novotného, který za
49
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války vyprávěl Václavovi o svých neteřích, zvláště o hodné Mařence a po válce, doma v
Praze chválil Václava.“50
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Pohlová V. (2006, str. 8)

1.2.1 Rodokmen rodiny Zápotockých

1.3 Děti manželů Nedělkových, sourozenci Věra a Miroslav
Prvorozená dcera manželů Nedělkových, Věra Pohlová narozená dne 2. 10. 1924
v Praze v Zemské porodnici U svatého Apolináře, do rodiny prezidenta Krajského
soudu. Pracovala na pozici sociální pracovnice, v oblasti péče o mládež a později ve
zdravotnickém zařízení. Představuje čtenáři, svůj životní a profesní příběh ve
svém požehnaném věku 94 let.
Bratr paní Pohlové, JUDr. Miroslav Nedělka, narozen dne 13. 10. 1927 v Praze,
pracoval ve státním plánovacím úřadu a zemřel dne 29. 12. 1995, v Praze ve věku 68
let.
Při rozhodování o dalším studiu Věry a Miroslava se v rodině Nedělkových otevřela
diskuse a ovlivnilo ji několik událostí. „Otec odešel za války do důchodu dříve, než
plánoval, proto už finančně nemohl podporovat obě děti na studiích. Mirek po válce
začal studovat právnickou fakultu v Brně. Původně si nepřál být právník, ale právo pak
využíval ve svém zaměstnání v Praze. Já měla už vystudovanou Masarykovu státní
školu zdravotní a sociální péče, proto bratr dostal s umožněním studia na vysoké škole
přednost.“51 Vysvětlila Věra Pohlová situaci, z níž se lze domnívat, že je pro ni
zatěžující nemožnost studovat na vysoké škole i po tolika letech.
„Bratr po ukončení studií musel nastoupit vojenskou službu, ale pro rodinnou oční vadu
12 dioptrií, byl předčasně z vojny propuštěn. Mirek pracoval v ekonomickém oddělení.
Oženil se s kolegyní z práce, s Růženkou. Ze začátku bydleli společně s námi, ve
vinohradském bytě. Pak dostali byt v nově dokončené první výstavbě paneláků, Na
Červeném vrchu u Dejvic. Narodila se jim 13. 11. 1954 holčička Radka.“52 Věra
Pohlová se více o bratrovi, ani o zásadních etapách v jeho životě nezmiňuje, jen
v průběhu vzpomínek zaznamenává rodinné epizodní situace.
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2 Dětství
2.1 Žďár nad Sázavou v letech 1924 – 1927
Druhé manželství, s Marií Zápotockou, již bylo uzavřeno s rozumem, na základě sdílení
obdobných životních hodnot a vzájemně vyjasněným očekáváním: „Seznámení rodičů
inicioval maminčin vzdálený příbuzný a tatínkův přítel z I. světové války, finanční rada
František Novotný. Dlouho o sobě věděli z přítelova vřelého vyprávění. Až když byl
tatínek svobodný, s maminkou se setkal. V manželství si vybudovali krásný vztah a
vznikl tím „krásný pár“, i když byl tatínek o 10 let starší.“53 Věra Pohlová je dcerou
z tohoto druhého otcova manželství a je druhorozeným dítětem. První, chlapec zemřel
při dlouhém a komplikovaném porodu a z dalšího vyprávění lze usoudit, že příčinou
mohla být i nekvalitní péče porodníka.

Rodiče Věry si pak v Praze našli lékaře, a na

jeho doporučení se matka léčila jeden a půl roku ve Františkových Lázních, společně
s paní Hanou Benešovou, manželkou Edvarda Beneše, pozdějšího prezidenta republiky.
Po úspěšné léčbě se v Praze narodila dcera Věra (paní Věra Pohlová) a za tři roky se
také v Praze narodil syn Mirek. Na vyobrazení č. 1, otec paní Věry Pohlové – Václav
Nedělka. Na vyobrazení č. 4, matka paní Věry Pohlové – Marie Nedělková. Věra, která
tato sdělení může znát pouze rodinou tradovaného příběhu, přizpůsobuje tomuto faktu i
formu vyprávění a otce s matkou nazývá křestními jmény. „Rodiče byli šťastní a teta se
smířila s tím, že Venouš si Mařenku s miminkem odvezl z Prahy na Moravu. Tentokrát
bylo vše v pořádku, takže maminka šťastně vozila svou malou Věrušku po Žďáře54
v kočárku s vysokými koly! Když napadl sníh, nasunuly se na kočárek kovové sanice a
kočárek fungoval i ve vysokém sněhu.“55 Na vyobrazení č. 5 zleva teta Anna
Zápotocká, uprostřed matka Marie Nědělková a v kočárku Věra Nedělková provdaná
Pohlová.
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https://www.zdarns.cz/; V období kdy rodina žila ve Žďáře, byl oficielní název města bez „přídomku“
nad Sázavou až do roku 1949.
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Obrázek č. 5: Zleva teta Anna Zápotocká, uprostřed matka Marie Nědělková a
v kočárku Věra Nedělková provdaná Pohlová
Václav Nedělka, se ze své rodiny těšil. O tom konečně svědčí i jeho deníkové zápisky,
ve kterých je zachycena radost i pozdější hrdost nad jejich úspěchy i bezpodmínečná
láska k nim i jejich matce. Přesto, věnoval maximum času své práci, a to jak v roli
soudce, tak i v dobročinných aktivitách. K aktivitám v opatrovnictví mládeže přidal i
bezplatné právní poradenství pro nemajetné. „Otec, vždy v pondělí, v soudní budově
měl vyhrazeno odpoledne pro bezplatné právní porady. Chodívali se za ním radit lidé
z širokého okolí. Když onemocněl, jeho zástupce Lorenc viděl asi 40 osob čekat před
kanceláří. Zavolal si je všechny dovnitř a jednoho po druhém se ptal, má-li peníze. Kdo
řekl, že má peníze, zástupce mu doporučil, aby šel k advokátovi. Kdo řekl, že je chudý,
tomu poradil, aby se nesoudil. Příští pondělí už přišlo málo lidí a za 14 dní už nepřišel
nikdo. Zástupce se smál, že Dr. Nedělka pracoval zdarma a jak lze se lidí rychle
zbavit.“56 Prostředí, ve kterém Věra Pohlová prožila dětství, v rozhovorech popisovala
56

Pohlová V. (2006, str. 12);
Nedělka V. (2013, str. 143); Ve svých pamětech vzpomíná na výše zmíněného mladého kolegu: Mladý
Lorenz byl soudce k pohledání, se vším byl hned hotov. Ke mně v pondělí, kdy byl den bezplatných
právních porad, chodívalo 60 až 100 lidí. … Nechal lidi nejprve čekat 2 hodiny na chodbě. Pak si je
volal do kanceláře po 10. … Lorenz nepřezkoumával advokátní a notářské útraty. ... Lorenz vůbec

jako filantropické. Jednalo se zejména o: „společné oslavy Vánoc, Velikonoc, divadelní
představení s kašpárkem i slavnosti na zámku. Na oslavy lidé sváželi koňskými povozy
z jednotlivých vesnic z okolí všechny děti, nejen sirotky. Jakékoliv tehdejší místní dění
bylo vnímáno jako velká společenská událost. Pomoc lidí byla přirozenou. Celkové
spokojenosti, si proti dnešní současné společnosti vážili. Samozřejmostí byla
automatická součinnost pana faráře. Lidé byli silně věřící. Dodržovali zvyk pokání a ke
mši přicházeli po kolenou. Ve Žďáře osiřelé děti bydlely ve starém domě, u řeky a
staraly se o ně dvě ženy z bezdětných manželství. K dětem docházeli učitelé a další
dobrovolníci.“57 Denně se Věra s osiřelými dětmi setkávala: „Třeba, když se pralo
prádlo společně v řece Sázavě, bělilo se na blízké louce a suché se dávalo na vozík.
Děti hlídaly, aby nějaký pes neběhal po vypraném čistém prádle.“58 Otec pro tyto
osiřelé děti zřídil dětský domov se školkou. „Kromě soudní praxe se můj otec věnoval
práci veřejně prospěšné i osvětové. Založil ve Žďáře dětský domov pro opuštěné děti,
v domě zemřelých manželů Bingových, kteří dům odkázali sirotkům. Vedl proces
s náležitým vyřízením závěti Bingových, určené ve prospěch nového dětského domova,
a ne k finančnímu zajištění obce.“ V přízemí tohoto domu pak zřídil mateřskou školku.
Protože nechtěl, aby tam chodily jen děti nejchudších matek, samozřejmě poslal do
školky i mne. A to bylo něco, co se mi moc líbilo.“59 … „O vánočních svátcích jsem
sirotkům před ozdobeným vánočním stromečkem říkala básničku a jak tatínek na mně
byl pyšný. Tehdy se o sirotky podle c. k. Rakousko-Uherské tradice, staraly bezdětné
ženy a finančně je dobrovolně podporovaly dobře situované rodiny.“60 Tyto vzpomínky
obsahují nejen značnou míru nostalgie až smutku po zmizelém světě dětství Věry, ale i
hrdost na to, co její otec dokázal. Z jedné z odpovědí, na doplňující otázku, lze i
usuzovat to, že při mnohých charitativních akcích Věru, jako dítě nezajímal jen
program, ale i že objevila další příležitost, jak být v přítomnosti milovaného a
obdivovaného otce o něco déle, než vymezoval „rodinný řád“.
Je zajímavé, že právě následující vzpomínky, které jsou zaznamenané písemnou
formou, se odlišují od narativu, který se naopak shoduje s textem vzpomínek jejího otce.

nevyužíval příslušný advokátní a notářský tarif. Když pak kolega tarify ze Sbírky zákonů zakoupil,
Lorenz se do 14 dnů ztratil.
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Otec si vzal své rodiče k sobě, před poslední fází jejich života na dožití. Poskytoval jim
podporu a pomoc, když přestávali být soběstační a začínali být odkázáni na pomoc svojí
rodiny: „Tatínek na podzim 1927 převezl rodiče domů, do Žďáru, ještě v době, kdy
maminka novorozeného bratříčka plně kojila. V domácnosti jim vypomáhala jejich
služebná. Zdravotní stav dědečka se v lednu 1928 náhle zhoršil, přestal vstávat z lůžka
a v únoru zemřel. Babička byla zatím stále soběstačná. Ve hlubokém sněhu, jelikož byly
veliké zimy, šli s rodinou za rakví. Tatínek s pomocníky dali rakev s dědečkem na
nákladní vlak a všichni odjeli do Havlíčkova Brodu na starý hřbitov, na dědečkův
pohřeb. Babička zemřela měsíc po dědečkovi.“61 Poslední loučení s babičkou a
dědečkem zaznamenává Věra Pohlová v písemných memoárech. „V mé vzpomínce je
rakev a páni, kteří ji zatloukají. Pak vagón s rakví, kolem plno sněhu.“62
Negativní prožitky spojené s úmrtím prarodičů se ve vzpomínkách potkávají
s pozitivními spojenými s návštěvou školky, kde prožívala příjemné a zábavné dny. A
protože ve vzpomínkách nezmiňuje smutek, nabízí se možnost domnívat se, že ji již
tehdy učili rodiče přijímat věci, jak přicházejí. To jí jako životní strategie zůstalo a víra
v Boha ji posilovala. Co však zdůraznila, byla láska tatínka k rodičům a jejich vzájemná
soudržnost.
Rodinnou soudržnost demonstrovala v další vzpomínce na dobu, kdy její matka musela
na jaře 1928 odjet do lázní, aby si vyléčila respirační problémy, zhoršované špatným
zdravotním stavem pro prodělané „španělské chřipce“. Tehdy přijela její sestra, aby se
mohla starat o malého Mirka a vést švagrovi domácnost a tím odjezd do lázní umožnila.
Na pobyt v Lázních vzpomíná paní Věra, protože ji maminka vzala s sebou. Obě
doprovázela teta Anna Zápotocká, jaká však byla její motivace, dnes již nelze říci. Lze
se pouze domnívat, že mohla jet jako doprovod samotné ženy bez manžela, nebo
využila pobytu v lázních a možnosti být sama se svou chráněnkou, ale také mohla být
plátcem celého pobytu. Z doplňujícího rozhovoru vyplynulo, že se Věra Pohlová snažila
nehodnotit roli štědré, neteř Marii a její děti milující, avšak mírně despotické a poněkud
všudypřítomné tety Anny Zápotocké. K té se pak vyjadřuje, až když si je jistá, že se
jedná o její vlastní úsudek, nikoli reprodukovaný názor někoho z rodiny. Sama si je
vědoma, že jistý odstup a ambivalentní vztah k pratetě byl také způsoben chladným
vztahem mezi pratetou a jejím otcem, kterého vždy velmi obdivovala.
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Ve Žďáru se také odehrála příhoda zaznamenaná otcem Věry Pohlové o oslavě desátého
výročí vzniku Československé republiky, kdy město Žďár navštívil prezident T. G.
Masaryk: „… obklopen suitou oficialit. Na tribuně, na náměstí bylo uvítání – bylo
studené, jako počasí. Lidé, kteří Masaryka znali, představovali si něco vřelejšího. Na
tribunu přišla s kytičkou malá holčička, dcerka místního továrníka. Masaryk ji zvedl do
výše, v té chvíli to fotograf zvěčnil, na vyobrazení č. 6. Dostalo se to do novin. Obrázek
byl velmi zdařilý, dokonce sloužil jako předloha pro rytinu na velmi rozšířené poštovní
známce. Tak se začalo říkat, že Masaryk je Tatíček. Otec dívenky se (později) stal
fašistou a matka bědovala, proč ten dědek (Masaryk) bral to dítě do rukou, vždyť to
dcerce bude škodit při vdavkách. Tak jsou časy a události.“63 „Tříletá dívka byla dcera
majitele pily Eva Neugebauerová, později provdaná Haňková.“64

Obrázek č. 6: T. G. Masaryk ve Žďáře
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2.2 Znojmo v letech 1929-1934
Rodina Nedělkových se přestěhovala do Znojma, když Věře bylo 5 let a žili zde do
jejích 10 let. V roce 1930 začala chodit do první třídy, a jak ráda říká, škola ji bavila. O
původně skromném životě rodiny může svědčit uváděná vzpomínka na bohatou úrodu a
nůše plné výpěstků a na to, že ve Znojmě zažili hojnost ovoce i zeleniny i v době
hospodářské krize. „Ve Znojmě bylo tenkrát lacino, v době začínající krize sedláci
z okolních vesnic vozili na trh drůbež, máslo, vejce, zeleninu i ovoce. Tenkrát jsem ve
Znojmě prvně jedla banán, opatrně na malá kolečka nakrájenou pochoutku.“65 …
„potíže byly hlavně s pitnou vodou v létě, jež tekla z hydrantu na rohu ulice, pouze
hodinu v poledne. Do bytu byla zavedena pouze užitková voda. Ústřední topení a plyn
ještě zaveden nebyl, ale elektřina byla spolehlivější, než ve Žďáře.“66 Rodina
Nedělkových ve Žďáře zažila na přilepšenou pouze jablko. O této době si zapsala, že
„Otec vystoupil z římskokatolické církve a vstoupil do československé církve
bratrské.“67 Otec ve Znojmě pokračoval v dobrovolnické péči o mládež. „V Okresní
péči o mládež s poručnickou péčí je Dr. Nedělka v roce 1929, ve Znojmě zvolen
úřadujícím místopředsedou.“68 … budovali zde Dětský domov. V různých etapách
rozhovorů Věra Pohlová opakuje a klade důraz na to, že … „na Moravě se v té době,
v každém okrese stavěly malé domovy pro 20-25 dětí, zatím co v Čechách byly
budovány velké ústavy, pro 100 i více dětí. Můj otec dokazoval, že menší domovy
„rodinného typu“ jsou přirozenější a lépe připravují děti pro normální život než domovy
typu kasárenského.“
Další zápisy paní Věry Pohlové vypodobňují otcovo vlastenectví, které si Věra začíná
uvědomovat. „To bylo v době, kdy byl stařičký prezident Masaryk ještě v čele státu.
Velkými svátky byly jeho narozeniny 7. března i státní svátek 28. října. Všichni jsme
byli hrdi na naši republiku, která byla obklopena státy s více méně totalitními režimy –
u nás byla demokracie. Ovšem politika byla dost nevybíravá – jednotlivé politické
strany a jejich noviny spolu soupeřily, někdy dost ošklivými metodami a navzájem se
špinily. Když byly volby obecní, kandidovalo v nich tolik stran a zájmových skupin, že
bylo někdy i dvacet pět kandidátních listin. V té době můj otec nebyl v žádné politické
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straně, později vstoupil do strany sociálně demokratické – tím byl ovšem mezi soudci
bílou vranou – ti byli vesměs přívrženci stran pravice nebo středu.“69
Pro Věru byly velmi důležité rodinné procházky, na kterých si povídala s otcem.
Původ procházek pramení ze zdravotního utužení otce. „Otec miloval žďárské lesy, kde
aktivně odpočíval po celodenní námaze. Před časem totiž dostal srdeční záchvat, měl
zdravotní dovolenou a lékař mu doporučil tyto procházky.“70 Otcovy zdravotní
procházky je, ještě více sbližovaly: „Můj otec byl velmi svědomitý pracovník, nikdy
svou práci neodbýval, snad byl až příliš důkladný. Žil pro rodinu, byl šťastný se svou
Mařenkou. To, že měl nás dvě děti, to ho naplňovalo radostí. Zároveň si však
uvědomoval, že už není nejmladší. Když jsem se mu narodila, bylo mu 43 let a Mirek
byl ještě o 3 roky mladší. Tatínek se tedy obával, zda nás vychová, když i jeho zdraví
nebylo nejlepší. Maminka se mu velmi věnovala, snažila se mu vyjít vstříc, svou péčí.
Otec vždy s velkou odpovědností zastával svou roly hlavy rodiny a opory své manželky.
Nekouřil, ani nepil. Alkohol se u nás v rodině nevyskytoval, nepilo se ani pivo a černá
káva. Denně jsme chodili všichni na procházku. Nikdy jsme nepěstovali návštěvy, otec
byl nedružný, i když ve své spolkové činnosti stále pokračoval. Doma žila rodina
uzavřeně. Rodiče chodívali do divadla, ale do biografu ne.“71 Věra často vídala matku,
jak vypomáhala otci se psaním soudních zápisů. Psala na psacím stroji, který ji obstaral
nejmladší bratr.
Pravidelně jezdili na letní byt s tetou Annou Zápotockou, kde se případně setkali i
sestrami matky. Teta se stala občasnou, leč trvalou součástí života rodiny. „Tetí nás
stále navštěvovala a my zase jezdili do Prahy za ní. Když byla u nás, už jako malé dítě
jsem vycítila napětí v rodině. Chudák maminka milovala manžela i tetu a oni byli na
sebe alergičtí a žárliví. Mařenka (zde je zajímavé místo, ne však jediné. Kdy se Věra
Pohlová ve vyprávění separuje od pozice dcery a přechází do role neutrálního
vypravěče, ačkoli projevu kladného vztahu formou zdrobnělin křestních jmen rodičů ve
jméně se nevzdává) se snažila jim oběma vyhovět a mírnila jejich vzájemnou
nevraživost.
Tetinka brávala mne a Mirka s sebou na procházky po Znojmě. Nejprve zašla do blízké
kapličky na náměstí, kde se pomodlila a dala nám peníze, které jsme vhodili do kasičky,
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s andělíčkem s kývavou hlavou. Pak jsme šli do městského parku, který se táhl jako
polokruh kolem starého městského jádra na místě dřívějších hradeb. Tam si sedla na
lavičku a my jsme si u ní hráli. Pak zašla do zahradní kavárny u parku! Poručila si kávu
se šlehačkou – pikolík /číšnický učeň/ ji přinesl na tácku, vždy se sklenicí vody. A, tu
tetí začala „sekýrovat“ – voda nebyla dost čerstvá, ubrus byl špinavý, šlehačka hořká.
Když přivolala pana vrchního a všem vynadala, zaplatila a milostivě všem dala
spropitné, vzala si svůj deštník a pléd a důstojně odkráčela špalírem klanějícího se
personálu Café Corso. Vždycky jsem se strašně styděla, nejraději bych zalezla pod stůl.
Začala jsem si v hlavě srovnávat tetino pobožnůstkářství a její rádoby velkopanské
vystupování a chápala jsem postoj svého otce k ní. Do života mi pak zůstalo jako
trauma, že se snažím vyhnout všem kavárnám a restauracím. Také jsem až přecitlivělá
na nevhodné chování k lidem, kteří se nemohou bránit.“72 Ačkoliv chování tety
nepochybně mělo na tehdy malou Věru vliv, jehož důsledky si přenesla až do
dospělosti, lze se domnívat, že svou měrou přispěl též vliv, skromného způsobu života
rodičů, který v rodině nastavil její otec.
Ve Znojmě rodina Nedělkova zažila první známky blížícího se konfliktu. „Také naší
ulicí chodili průvody Němců. Jednak to byli turneři, kteří cvičili před naším domem“73
O historii německého turnerského svazu v Československu a svazu působícího ve
Znojmě napsal Waic,74 že Svaz zůstal věrný hlavním myšlenkovým principům stejně
jako Sokolové, ale vyloučil Židy z turnerských jednotek. Turnerské jednotky byly jako
ostatní tělovýchovné organizace samostatnými právními subjekty. Vůči turnerským
jednotám dovedly být některé československé úřady přísné. Důvodem k zastavení
činnosti byly politické aktivity, branné hry a bojová cvičení členů jednotek. O celkovém
zrušení organizace se aktivně neuvažovalo.
„Pak to byly srazy bývalých vojáků, kteří heilovali a pochodovali, stejně ustrojeni, se
zelenými klobouky na hlavách.“75 … „Němci začali být odvážnější a po Hitlerově
nástupu k moci začali narušovat do té doby poklidné spolužití Čechů a Němců.“ …
„Češi ve Znojmě – říkali si hraničáři – drželi při sobě. Sokol byl velmi činný. Chodila
jsem také cvičit do Sokolovny. Skauti chodili na výlety, ale účastnili se též v podvečer
6. července vzpomínkové slavnosti na paměť upálení m. Jana Husa. Před
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shromážděním, snad všech znojemských Čechů, ve svitu plamenů vzpomínal řečník m.
Jana, skauti a Sokolové v krojích drželi lampiony s českými emblém. Tatínek mne vzal
s sebou, moc silný dojem jsem si z toho odnesla.“76 Skauting a sokol, se nadále budou
propojovat s jejím životem. Sama se stala sokolkou a bratr a její budoucí manžel budou
skauti.
V období první republiky, zaznamenal Sokol nebývalý rozvoj, jehož účelem a cílem bylo
zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou a sportovní
činnost. Rozvíjela se také kulturní činnost, zakládaly se pěvecké sbory, hudební a trubačské,
ochotnické a loutkové kroužky. Vzdělavatelská práce zaručovala sokolské a národní uvědomění
všech členů Sokolstva, včetně mládeže. Cvičitelé a trenéři byli převážně dobrovolníci. Pořádaly
se mezisletové slavnosti, zájezdy do jiných žup a četné výjezdy do zahraničí, na slavnosti
tamních sokolů. Sokolové se účastnili celostátních oslav a byla jim uznávána velká autorita.
Po únorovém převratu, v roce 1948, komunisté dosáhli faktického sloučení tělovýchovy a Sokol
přestal existovat. V roce 1957 byl zřízen Československý svaz tělovýchovy a sportu, ale cvičenci
stále říkali, že „chodí do Sokola“.77
Skauting, jenž v Anglii v roce 1907 zahájil Robert Baden-Powell, přivezl z Velké Briánie
profesor Antonín Benjamín Svojsík a v roce 1912 u nás vydal příručku, Základy junáctví.
Skautská výchova je od počátku vedena k čestnosti, úctě k hodnotám a lásce k přírodě, s cílem
záměrné výchovy v dobrého občana. Využívá se přání a zájmů dětí v společném programu a
hrách, v malých skupinách. Po prvních dvou letech činnosti, se ke chlapecké skupině přidaly i
dívky. V prvních dnech a týdnech nové republiky, se skauti aktivně zapojili do rozvozu
listovních zásilek mezi úřady.78

2.3 Brno v letech 1934 – 1937
Při tříletém pobytu v Brně, Věra Pohlová, ukončila obecnou školu pátou třídou a
pokračovala dvěma roky reálky, na vyobrazení č. 7. Němčinu se učila už od třetí třídy
ve Znojmě. Žila zde od 10 do 13 let, a jak sama řekla, přijela jako dítě a odjela jako
dívka.
Projevy dopadu hospodářské krize se zviditelnily na nemajetné části obyvatelstva,
v nezemědělské části republiky. „Náš otec úřadoval v soudním paláci v centru Brna,
my děti jsme začaly chodit do normální školy obecné v Králově Poli – škola byla
rozdělena na chlapeckou a dívčí. Ve třídách bylo kolem 40 žáků, ale když naše paní
učitelka onemocněla, vyučování pokračovalo ve dvou spojených paralelkách – tedy nás
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bylo asi 80 ve třídě.79 I ve třídě se projevily vlivy hospodářské krize, které ve Znojmě
nebyly tak patrné. Některé spolužačky byly hubené, neměly takové šaty jako ostatní.
Paní učitelka zorganizovala akce pomoci dětem nezaměstnaných. I k nám chodila na
obědy Mařenka, jejíž tatínek byl bez práce. Její rodina bydlela ve sklepním bytě.
Čtyřčlennou rodinu živila matka, která uklízela za 50 Kč týdně v jedné škole. Po
domech chodili lidé, kteří nabízeli kdeco na prodej, ale byla to bída. Mnohé krámky se
zavíraly, protože lidé málo nakupovali. Švadleny šily za pár korun, drotáři80 ze
Slovenska nosili na zádech a na břiše celý svůj „krámek“ – pastičky, klícky, drátovali
hrnce. I vysokoškoláci byli bez práce.“81

Obrázek č. 7: Paní Věra Pohlová ve studentských letech
„Já jsem ve škole seděla v poslední lavici a zjistila jsem, že nevidím na tabuli. Když
jsem na společné procházce s rodiči nemohla přečíst nápis na vzdálené budově, šla se
mnou maminka k očnímu lékaři. Ten u mne zjistil krátkozrakost a předepsal mi brýle.
Maminka nade mnou plakala, že se nevdám. Brzo mne následoval i Mirek, takže jsme
oba byli brejlovci, asi následkem záškrtu.“82 … „Tenkrát jsem si přestávala rozumět
s maminkou. Já jsem byla takový obrýlený chcípáček s rovnými slabými vlasy. Ona si
do mé osůbky nějak prolínala svoje vlastní představy, kterým já jsem neodpovídala.
Dávala mně šít ozdobné šatičky s volánky a sámky i nabíráním. Z toho jsem byla hrozně
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nešťastná. Bránila jsem se tedy tím, že jsem raději nic nového nechtěla – z toho mého
negativizmu byla zase nešťastná moje dobrá maminka.“83
Věra stejně tak, jako nekriticky přijímá názory svého otce, tak si vštěpuje na celý zbytek
života, že svým vzhledem „šedé myšky (tak se popisuje i v současnosti) a zájmem o
filozofii, altruismus, cizí jazyky, krásnou literaturu a poezii, později i víru zůstala matce
něco dlužit, a to že jí nenaplnila očekávání dcery, kterou bude matka strojit, po
obchodech shánět výbavu a připravovat dceru na vdavky. Alespoň ve společenských
aktivitách se s matkou potkaly, když „vzpomíná na společné výlety, kdy s maminkou
jezdily do Prahy za kulturou do divadel, na pražský hrad, na Malostranské náměstí a za
tetami. Celá rodina chodila do divadla v Brně, vstupenky měli do lóže, kam je
doprovázela i služebná (vždy byla brána jako člen rodiny). Brněnská divadelní
vystoupení, jak hodnotí, byla na vysoké umělecké úrovni. Rodina trávila společný čas i
na pravidelných vycházkách, když tatínek přišel z práce asi v půl šesté, vyšla celá
rodina na hodinovou procházku. Byla tam krásná příroda, dostavěno Královo Pole a už
jsme jezdili šalinou. Věra si povídala s tatínkem a filozofovali spolu, tatínek jí předával
svoje ideály. Její bratr Mirek zase šel s maminkou. Milovala jsem tatínka, svěřila se
Věra Pohlová, bratr, byl maminčin a já byla tatínkova. Svého otce jsem ctila, vážila,
rozuměli jsme si. Byla jsem jeho první dítě, uvědomuji si, jak značně ovlivnil můj
morální i duševní vývoj.“84
„V rodině byl soulad, my děti jsme si rodičů vážily a milovaly je a oni o nás oddaně
pečovali.“85… „Oba naši rodiče brali život velmi vážně, co řekli, to platilo. Když něco
slíbili, splnili své slovo. I v řeči byli uvážliví, ošklivé slovo jsem od nich neslyšela.
Nebyli jsme biti. Pokárání nebo naznačený pohlavek byl největší trest. Ale smysl pro
humor se u nás nevyskytoval. Kromě toho náš tatínek si uvědomoval, že založil svou
rodinu již ve vyšším věku a obával se, zda bude žít tak dlouho, aby nás mohl řádně
vychovat do naší dospělosti. Nebyl žádný tyran. Jako živitel rodiny vedl finanční
hospodaření. Snažil se ze svého platu pravidelně šetřit, peníze ukládal na vkladní
knížky. Na potřeby pro domácnost vydával mamince po stokoruně ze své pokladničky,
od níž nosil klíček stále u sebe. Větší výdaje tvořily hlavně úhrady za léčení a operace.
Jako státní zaměstnanec – soudce, byl otec s rodinou pojištěn u „Léčebného fondu
státních zaměstnanců“, ale pokud někdo v rodině byl operován, platily se za operaci i za
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pobyt v nemocnici vysoké částky.“86 Tak jak popisuje svou rodinu, role uvnitř ní a
vzájemné vztahy, tak obdobně později popisuje rodinu, kterou založila. Nelze se této
podobnosti divit. Nalezla si partnera, ke kterému mohla vzhlížet jako k tatínkovi a
oddaně o něj pečovat tak, jak to zažila u svých rodičů. Z jejich vlivu se s manželem více
méně nikdy zcela nevymanili (ani necítili tu potřebu), protože u nich později rodiče
nejdříve jen na zimu, později však trvale žili. Muž paní Pohlové velmi brzo přišel o otce
a sourozence a pečovala o něj těžce nemocná maminka a o oba dva jeho teta. Byl tedy
na to, že o chodu domácnosti s jistou mírou přesahu rozhoduje žena zvyklý. Oba
manželé po celý život dbali na to, že je potřeba pomáhat ostatním, zejména dětem to se
stalo nemalou součástí jejich profesního života.
Věra Pohlová se ve svých memoárech zmiňuje také o onemocněních a hospitalizacích, o
tom, jak vyrůstala s rodiči, kteří v mládí prodělali časté závažné nemoci, jejichž
důsledky je limitovaly po zbytek života, jak i ve svých pamětech uvádí její otec.
V psaných i mluvených vzpomínkách pak Věra Pohlová prodělané choroby předkládá
spíše jako anamnézu, což je určitě v důsledku studia i praxe zdravotně sociální
pracovnice a snahy zachovat pro rodinu informace o jejich možné dědičné linii.
Vzpomínky se týkají i volného času rodiny. Z Brna jezdili na letní byty ve velkém
stylu. Jeden rok byli v Beskydech na Horní Bečvě, kde bydleli na samotě u Solanských
v krásné přírodě, ale za krutě nepříznivého deštivého počasí. Další rok si najali autobus
pro převoz rodiny a věcí (včetně peřin a nádobí) do dvoupokojového bytu s kuchyní ve
Veverské Bytýšce. Jako vždy s tetou Annou, Jarunkou, občas též Hanou a samozřejmě
se Stěpou87.
Otcovi pracovní činnosti navozovali i v Brně a o tehdejší péči o mládež Věra Pohlová
uvedla, že „Činnost soudu a sociální práce, pro české kraje měla centrum v Praze.
Moravsko-slezské kraje měly centrum v Brně. Práce v Praze a v Brně neměla stejné
pracovní postupy v soudní činnosti i v péči, byť se řídila stejnými zákony. Tehdy
zákony nevznikaly s potřebnou rychlostí. Pracovalo se dle zvyklostí z c. k. RakouskaUherska, jak bylo dané pro Moravskou část, avšak lepší než v Čechách. Činnosti
sociální práce byly vykonávány i za přispění dobrovolnické pomoci. „Otec dělal strašně
moc pro děti, nechával stavět malé dětské domovy.“88
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„Otec měl hodně práce u vrchního zemského soudu – nosil si spisy domů a po večerech
diktoval rozsudky mamince, která je psala na tomto malém, přenosném psacím stroji od
bratra, na němž nyní píši já tyto řádky – avšak i v Brně pracoval v brněnské péči o
mládež – v dobrovolném sdružení. V době krize bylo mnoho potřebných dětí. Pamatuji
se, na brněnskou akci vánočního stromu republiky, který stál v centru na náměstí, kde se
scházely příspěvky. Tento zvyk se později rozšířil i do dalších měst.“89
„Když vznikla ČSR v historických hranicích podle rozhodnutí Versailleské smlouvy,
kromě Čechů a Slováků se v ní ještě octla silná německá i maďarská menšina.
Historický vývoj způsobil, že byly kraje národnostně smíšené, jinde ostrovy německých
vesnic uprostřed českého zázemí i obce, kde žili jen Němci, nebo zase menší německé
menšiny ve větších městech, jakož i v Praze a v Brně. Tito Němci se v r. 1918 ocitli v
nebývalém postaveni. Za starého Rakouska byli oni u nás pány a Češi, ač domácí, se
museli svých práv dožadovat. Nyní se karta obrátila. Němci, kteří cítili opovržení k
Čechům jako k menšině v rakouském soustátí, Němci – vůdčí národ, měli nyní být sami
menšinou, vedenou českou vládou, měli žít odtržení od svých soukmenovců v
Rakousku i Německu. Měli staletou pýchu lidí kultury německé, kteří považovali Čechy
v jejich vlastní zemi, za lidi a národ druhé kategorie. Češi a Slováci se však domnívali,
že založení vlastního státu, z vůle jejího slovanského obyvatelstva, je přiměřená a
zasloužena odpověď na staletí německého a maďarského útlaku. Tóth nem ember, tj.
Slovák není člověka, to prohlašovali Maďaři. Němci měli zase výraz Untermensch a
Slawe – Sklave (Slovan – otrok).
Vývoj v nacistickém Německu po Hitlerově Machtübernahme, se stával hrozbou
záhuby a smrtelným nebezpečím pro naše národy. Masaryk tím, že inicioval vznik
Československa, uvedl nový řád do světa plného rizik a hrozeb, ale kdy byl svět jiný?
Žít jako stát mezi státy a národ mezi národy byla nebezpečná záležitost, zvláště když se
jedná o malý národ. Ale kdyby národy volily jen cestu bez rizika, abdikovaly by na své
dějiny. Obnovení české státnosti založilo naději a úkol pro budoucí generace. Ale je
nutno připomenout, že v době první republiky existovaly německé školy, gymnázia,
odborné školy, německá technika a v Praze německá univerzita s celým vybavením,
včetně německých lékařských klinik. Německá divadla, opera, nakladatelství, řada
spisovatelů, myslitelů publikovala svá díla; vědci pracovali, němečtí podnikatelé vedli
své podniky atd. Je pravda, že do pohraničí přicházeli čeští pošťáci, četníci, celnici, že
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se pak zakládaly české menšinové školy. Ale v parlamentu byly demokraticky zvolení
němečtí poslanci, a od poloviny dvacátých let, kdy němečtí aktivisté začali být ochotni
ke spolupráci – byli ve všech vládách kromě Čechů i Němci ministry. Potom ovšem
Němci svou neprozřetelností pomohli mocnému sousedu náš stát zničit.“90 V Německu
se prosadil Adolf Hitler. A před ním a nacisty lidé nejdříve utíkali přes nás, teď už
začali pomalu utíkat i od nás. V letech 1930-1937 bylo vydáno 78 000
vystěhovaleckých pasů. Zájem, po zklidnění hospodářské situace tím i opad
ekonomických důvodů, znovu vzrostl s politicky motivovanou emigrací značného počtu
obyvatel z národnostní menšiny Židů a antifašisticky laděných občanů.91
Rodina Nedělkových prožívala politickou situaci s napětím a strachem o budoucnost
rodiny a republiky. Otec Věry zakoupil rádio – kvůli informacím. Matka
„červenokřížka“ si jako členka Československého červeného kříže, stejně jako ostatní
ženy a matky v domácnosti, začala osvojovat základy zásad první pomoci a návod, jak
zabezpečit péči o rodinu a připravit ji na hrozící válečné období. Učily se obvazovat,
ošetřovat popáleniny i další zranění. Jak připravit zásoby potravin a jak pečovat o děti.
Aktivní působení Červeného kříže v první republice spočívalo zejména v oblasti
prevence a poradenství, v místním nebo komunitním společenství, školením
dobrovolných ošetřovatelek a podobně.
Vývoj organizace Českého červeného kříže lze datovat založením Vlasteneckého pomocného
spolku pro Království české, dne 5. září 1868 jako třinácté národní společnosti Červeného kříže
na světě. Jeho první a jedinou předsedkyní v době, mezi světovými válkami se stala Alice G.
Masaryková.92 Na vyobrazení č. 8 pamětní deska Alice Masarykové.

Obrázek č. 8 Pamětní deska Alice Masarykové v Loretánské ulici č. 5
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6. února 1919 Českoslovený kříž, nahradil původně existující spolky Rakousko-Uherského
Červeného kříže v Česku a na Slovensku, osvětluje Radovan Lovčí. Nahrazení spolků vycházelo
z jejich neobliby, protože se upínaly k vedení aristokratické české šlechty. Zdůraznil vizi Alice
Masarykové: „Jako aktuální úkol v nových státních poměrech proto vnímala zásadní přestavbu
celého domácího Červeného kříže. Ten se měl stát v jejích představách spolkem všelidovým,
demokratickým a zaměřeným nejen na válku, ale také na práci v mírových podmínkách.“ Alice
Masaryková dále vymezila tíživé následky války, které jsou v období míru třeba napravovat.
„Následkem špatných stravovacích, zdravotních a hygienických podmínek nedávno minulých let
onemocněla řada občanů tuberkulózou, některé části země trápil hlad znatelný ponejvíce ve
městech, mnohé děti se rodily s křivicí a různými zdravotními poruchami.“ V období mezi
válkami, Červený kříž nahrazoval nedostatky státní zdravotní správy a doplňoval ji, ve většině
potřebných oblastí zdravotnictví a sociální péče. 93
V protektorátním období byl Červený kříž rozpuštěn a majetek v odhadu 170 miliónů
předválečných korun, zabaven. Představitelé a funkcionáři, byli zatčeni a vězněni, ti, kteří zůstali
na svobodě, se zapojovali do odboje proti okupantům, v našich zemích i ze zahraničí. Po
osvobození, Červený kříž krátce obnovil činnost a pokračoval v představách první republiky,
protože po únorovém převratu, v roce 1948 ztratil nezávislost, byl z ideových důvodů odkloněn
od mezinárodních představ a transformoval se dle představ komunistických, po sovětském vzoru.
Až po dalším převratu 1989 se Český červený kříž navrátil k důslednému dodržování sedmi
základních principů mezinárodního hnutí Červeného kříže. 94

V roce 1936 zemřela teta Anna Zápotocká, a když rodina vypořádala dědictví, ukázalo
se, že z bývalého bohatství již nic nezůstalo. A zatím, co rodina žila svými starostmi i
radostmi, dějiny světa kráčely neúprosně dál.
Ačkoliv se situace vyhrocovala, musel se Dr. Nedělka oproti logice, z Brna, s malou
německou částí obyvatel, stěhovat do Jihlavy na moravsko-českém pomezí, která byla
německá téměř ze 40 %. Byl totiž od l. l. l937 jmenován presidentem krajského soudu
v Jihlavě.

2.4 Jihlava v letech 1937 – 1940
Rodina Nedělkových se přestěhovala do Jihlavy, když bylo Věře 13 let a odešli v jejích
16 letech.
„Blížil se začátek školního roku – tatínek uznal, že bych měla nastoupit hned 1. září do
jihlavského gymnázia, kde byly v tercii už jiné předměty než na reálce v Brně. Proto mi
domluvil podnájem u p. Zitty, soudního úředníka, s nímž se znal již ze Žďáru. Tak jsem
se ocitla na měsíc bez rodičů v neznámém městě a l. září začala v paralelní budově
gymnasia chodit do třetí třídy. K němčině přibyla francouzština, gymnázium bylo
docela jiné než brněnská reálka. I když profesoři byli také přísní, vládl tu jiný duch.
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Mnozí byli přeložení do Jihlavy z trestu, ale byly to svérázné osobnosti a většinou měli
ke studentům přátelštější poměr.“95
Každý rok odjížděla rodina v létě na dovolenou, jezdila po Moravě a po Čechách.
„Tatínek vybíral, co zajímalo jeho i rodinu. Tento rok plánoval cestu na Šumavu. Na
dovolenou jsme neodjeli, byl to jediný rok, co jsme nikde nebyli. V září 1937 zemřel
první Československý prezident Tomáš G. Masaryk.“96 „Jako by dosud On odháněl ty
temné mraky, které se stahovaly nad Evropu, z Německa. V ten den, jsme se cítili být
sirotky, kterým odešel dobrý, starostlivý otec. … Plakali jsme. Majitelé těch vil s
černými prapory byli němečtí židé a měli opravdu důvod ke smutku. Masarykova
republika jim umožnila rovnoprávné postavení občanů bez ohledu na náboženství,
jazyk, rasu. Tušili, že budoucnost bude zlá. ... Všichni jsme cítili, že nám smrt vzala
tvůrce státu, který se stal symbolem. Pohřeb se stal manifestací občanů. Cesty z Prahy
na lánský hřbitov do prostého hrobu se účastnily davy lidí.“97
Začátek pobytu rodiny Nedělkových v Jihlavě neprobíhal hladce. „K datu nástupu
Václava Nedělky do funkce, nedokázalo město zajistit byt. Tedy se improvizovalo.
Budova soudu, stavba z r. 1910, byla rozlehlá, s ústředním topením. Ve vězeňském
traktu byl prázdný velký dvoupokojový byt pro ředitele věznice, tedy jsme se do něj
nastěhovali. Pokoje byli veliké, vešla se do nich spousta nábytku. Užili jsme si mnoho
zimy – bylo tam sice ústřední topení, ale malá tělesa byla umístěna v koutě místností, na
místě normálních kamen. Takže cirkulace vzduchu, obvyklá u těles ústředního topení
nemohla vznikat. Jen v kuchyni u normálních kamen bylo teplo. Jednou týdně jsme se
celá rodina, chodili koupat do sousední vězeňské chodby, kde v ženské části věznice
byla koupelna. To nám odemkli „katr“, strážkyně vězeňkyň nás vedla do koupelny,
všichni jsme se vykoupali a postupně jsme se vraceli zpět katrem. V tom bytě jsme
prožili téměř rok, otec pak našel nový byt, v rodinné vilce.“98
Rodiče započali s přípravami k zabezpečení rodiny, pro nastávající těžké období.
„Tatínek jako prevenci z hrozby války zakoupil Věrce a Mirkovi jízdní kolo, k zajištění
útěku, z čehož udělal dětem radost. Maminka nakupovala velké zásoby, všeho, včetně
mýdla. Tatínkovi řekla: „Teď mě musíš dát peníze, protože pak nebude nic.“ Tatínek
vždy dal mamince částku, o kterou si řekla.
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Po příjezdu se „náckové“ začali roztahovat. Brali v obchodech jídlo a věci, divili se, co
je všechno v Československu k mání. Byl velký kurzovní rozdíl v měně České Koruny,
vůči Rýnské Marce, 1RM za 10Kč.99 Němci vše nakupovali a zkupovali, pokud to
nesnědli, posílali to v bednách do Reichu, trvalo to asi ½ roku.“100… „Když Hitler
„spolkl“ naše země, velmi si polepšil. Naše republika byla výborně vyzbrojena, měla
dostatek továren.

Němci hned zavedli výrobu, pro své vojenské zbrojení, a tak

hotovými i nově vyrobenými zbraněmi, mocně posílili svoji armádu. Kromě toho byly
naše země velkou zásobárnou potravin. Brzy jezdily od nás vrchovatě naložené
náklaďáky, kterým lidé říkali „berušky“ /od slovesa bere /.“101
Věra vnímá počátek II. světové války v Jihlavě, „během jednoho roku bylo všechno
jinak, přesunulo se to jinam a byla tma, tma, všude tma.“102
Hitler hledal a nárokoval další životní prostor. Tím lidé měnili svá chování, postoje a
role. „V tom roce 1937 začaly dějiny nabírat nový kurz, svět se měnil. Německo
s Hitlerem v čele hlásalo nový Lebensraum. Tyto změny se úzce dotkly nejen našeho
národa, ale i naší rodiny.“103 … „Ihned též začalo zatýkání „rukojmí“ – to jest lidí, kteří
nic nespáchali, ale byli ve svém okolí činní na příklad v Sokole, v politických stranách a
podobně. Němci měli již připraveny seznamy a Gestapo šlo na jisto. Můj otec zatýkání
ušel díky tomu, že jsme se často stěhovali, takže nebyl známou osobností. Po výslechu
na Gestapu, byli zatčení převáženi do Německa, do koncentračních táborů. To byla
forma zastrašování, v níž Němci vynikali, zároveň tím náš národ zbavovali inteligence a
vůdčích osobností.“ … „V Jihlavě začali nacisti rozbíjet výkladní skříně židovských a
českých obchodů, vypálili synagogu. Když jsme se vracely ze cvičení v Sokole, počkali
si kluci z Hitlerjugend na nás a tloukli nás – my jsme se bránily cvičkami. Na náměstí u
pošty a radnice bývalo tzv. „korzo“ – ve 4 hod. odpoledne se tam studenti procházeli.
My jsme nosili trikolory nebo malé československé vlaječky na klopě kabátu, oni nám
je strhávali.“104
„Když skončil školní rok 1938/39, tj. po kvartě, muselo odejít ze třídy mnoho děvčat,
které měly horší prospěch. Úřad práce je hned nasadil do zaměstnání.“105
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Třebíč neměla tak výraznou německou menšinu a tím představovala klidný pobyt.
„Němci na tatínka vytvořili nátlak a v zájmu Jihlavského soudu jej celý musel
přestěhovat do Třebíče.“106 „Štěstí, že na další školní roky jsem přešla do Třebíče.
Nikoho jsem v sice Třebíči neznala a latinu jsem neuměla. V průběhu letních prázdnin
jsem se latinu doučovala, i na dovolené s rodinou v lese.“107
„V tercii, v nové třídě jsem se necítila hned moc dobře. Ve třídě byly mezi dívkami
velké rozdíly. Několik jich dojíždělo z venkova, to byly skromné, pilné studentky. Pak
bylo několik namyšlených slečinek, které neměly zájem o školu a provokovaly svým
chováním i oblečením. Také dvě židovské dívky byly mezi námi: hřmotná Suzi /která se
zachránila později před koncentrákem odjezdem v poslední chvíli, samotná z rodiny –
do Dánska a odtud do Anglie/ a jemná, předčasně vyspělá krasavice Nina /tu čekal
velmi smutný osud v nacistickém bordelu/. Seděla jsem v lavici vedle kudrnaté,
usměvavé Mařenky Benešové, pocházející z Moravského Slovácka, výborné, pečlivé
studentky. Ta mne srdečně přijala, ale bydlela na druhém konci města, takže jsme se
mimo školu nestýkaly.
Přicházela jsem do věku družnosti, dívčích přátelství. V Sokole jsem se setkávala s další
spolužačkou Olgou Dostálkovou, výraznou tmavovláskou s temperamentníma černýma
očima. O přestávkách jsme si povídaly o všem možném. Olga byla výborná klavíristka,
krásně recitovala a měla výborné české slohové kompozice. Žila v rodině svých
pěstounů, její bratr vyrůstal v dětském domově, matka-vdova žila v Brně a k dětem
měla záporný vztah. Olga mne seznámila se svými přítelkyněmi Melanií Pellarovou a
Milenou Bláhovou – všechny byly evangeličky. Cvičily jsme v Sokole, pomáhaly
v Městské knihovně Dr. Šretrové se zapisováním, cyklostylováním a zařazováním knih.
Byly jsme ohnivé čtenářky, poznávaly jsme naši i světovou literaturu.
Kromě toho na doporučení naší franštinářky, prof. Dekrové, jsem dvakrát týdně
docházela na opakovací hodiny, k starší slečně Mimi Gold, která sebe a svou maminku
živila hodinami francouzštiny. Děvčatům vtloukala do hlavy základy francouzské
gramatiky a vzpomínala na doby, kdy za lepších časů byla v mládí ve francouzském
penzionátě. Kromě toho, péčí našeho tatínka, jsem ještě dvakrát týdně šprechtila
německy, se studentkou německého jihlavského gymnázia Hilde Rucki /jejíž dědeček
kdysi vedl jedinou českou hospodu v Jihlavě, za starého Rakouska/. Tentokrát jsem už
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s ní česky nemluvila, věděla jsem, že prof. Pospíšil v hodinách němčiny po mně „jde“ a
každou moji chybu podtrhne a zveličí.“108
… „V těchto dobách se mnohé změnilo i v gymnáziu. Po Mnichovu, nám přibyla
spousta nových spolužáků. To byli ti, kteří museli opustit své domovy v zabraném
území – ve Znojmě, Opavě, Jevíčku, Třebové, Svitavách. Ti přišli na podzim. Po 14.
březnu 1939 pak následovali další ze Slovenska, neboť tam panovalo heslo: Češi von!
Původních 30 žáků naší třídy se rozrostlo tak, že nás jeden čas bylo 56. Ale také někteří
odešli – Miroslava Charvátová, jako Frederikae Charwat, přešla na německé
gymnázium – maminka byla Němka. I Jolana Kuniková a Otto Anderla, se stali Němci a
odešli. Otta později padl u Stalingradu, jako německý voják. Potom ubyli tři další –
z rasových důvod. Naši židovští spolužáci nesměli chodit do školy. Kudrnatý, černooký
Jirka Böhm, velmi nadaný, sečtělý skončil se svou rodinou v Osvětimi, v plynu.“109
„Loučila jsem se s Jihlavou nerada. Přátelství našeho dívčího „čtyřlístku“, bylo v mém
životě výjimečné – už nikdy později jsem nic podobného nenavázala. Přátelství s Olgou
nám zůstalo na, celý život, i když je to na dálku a v dopisech. I s Melankou, jsme si při
řídkých setkáních vždy dobře rozuměly. Během kvinty – tuším, že to bylo na jaře – se
mi začala Olga svěřovat, se svými těžkými myšlenkami, mluvila o sebevraždě.
Nerozuměla jsem tomu, pěstouni na ni byli hodní, učila se výborně, měla známost se
starším chlapcem z Brna. Pak najednou přestala chodit do školy. Dozvěděli jsme se, že
už nebude dál studovat, že je nemocná, že bude pracovat jako sekretářka. Nerozuměla
jsem ničemu, byla jsem naivní a netušila jsem, že důvodem byla ta její známost, která
nezůstala bez následků. To jsem se dozvěděla až po 4 letech, od naší tehdejší profesorky
chemie, s níž jsem se setkala v Praze v r. 1944. Ta mi také pověděla, jak na Karla Kurze
zapůsobil můj krutě upřímný dopis, který jsem mu napsala z Třebíče, kterým jsem mu
nabízela přátelství, ale nic víc. Tento dopis došel Karlovi zrovna v ten den, kdy po
zákazu Junáka musel Němcům odevzdat všechny skautské písemnosti i peníze oddílu.
Tyto dvě rány osudu ho přivedly až k pokusu o sebevraždu, ale jeho otec na to včas
přišel. Mládí je často zároveň naivní i kruté a nemusí dost vážit dosah svých slov – moje
lítost, že jsem mu ublížila, již nic nemohla napravit. V té době jsem se naučila vnímat
krásu přírody – oblaka na obloze, lom světla na vlnách rybníka, ticho lesa. Ještě jsem
mnohému nerozuměla, snažila jsem se všecek věci domýšlet. Tehdy jsem v Jihlavě
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vystoupila z katolické církve a přihlásila jsem se do církve československé. Od malička
jsem sice byla katolička, chodila jsem do kostela. Ale co se pamatuji, vždy ve mně byl
odpor vůči tetinčině pobožnůstkářství. Jistě působil na mne otcův vliv – i když jsem
nevěděla, že on není katolík. V Brně jsme měli katechetu, který náboženství pojímal
velmi dogmaticky, a to se mému svobodnému duchu nelíbilo. V Jihlavě vyučoval na
gymnáziu náboženství prof. Dominik Pecka /později komunisty pronásledovaný a
vězněný, ale po r. 1989 vyznamenaný in memoriam, autor zajímavých úvah/, který byl
výborný pedagog a kazatel. Vyzpovídala jsem se mu, v jezuitském kostele na
jihlavském náměstí, ze svých pochybností o katolických dogmatech. Snad pak nebyl
příliš překvapen, když se dozvěděl o mém rozhodnutí. Přispěla k tomu nepochybně celá
tehdejší bolestně rozjitřená doba, která v katolické církvi neměla takovou odezvu, jako
v jiných církvích. Jakmile mi bylo 15 let, mohla jsem v této věci sama o sobě
rozhodnout.
Měli jsme vlastně velké štěstí, že jsme se začátkem září 1940 odstěhovali z Jihlavy. My
děti, jsme tak ušly osudu našich ostatních spolužáků. Ani ne do roka, bylo totiž pro
malý poklesek toto gymnázium Němci zrušeno a to tak, že jeho žáci nesměli být přijati
na žádné jiné střední škole tehdejšího Protektorátu. Chlapci byli nahnáni do továren,
děvčata pracovala jako pradleny a žehlířky, v německých vojenských kasárnách.“110
Události předcházející anexi republiky, vyvolaly snahu o zvyšování obranyschopnosti
Československa. „Časy důvěry, v západní spojence, ukončilo zklamání ze dne 21. 9.
1938, kdy došlo k podpisu čtyř mocností, Mnichovské smlouvy. Zklamání ze vzniku
druhé republiky a činu prezidenta Dr. Háchy, co by zničeného starce, který v Berlíně po
srdečním záchvatu z Hitlerova nátlaku podepsal listinu, jíž svěřuje český národ do
Hitlerovy ochrany.“111
Útrpně přijal soudce Nedělka povinnost přivítat, při návštěvě prezidenta republiky a
bývalým prezidentem nejvyššího správního soudu Dr. Háchu, který projížděl Jihlavou
26. 12. 1938. Rodinnou vzpomínku shrnula Věra Pohlová následovně „Tatínek se musel
setkat na náměstí s prezidentem Dr. Háchou, což bylo pro Masarykovsky orientované
strašné.“112
Doc. JUDr. Emil Hácha, byl právník a státník, prezident Československé republiky a státní
prezident Protektorátu Čechy a Morava. Po dobových událostech, se „Háchovština“ stala
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synonymem pro kolaboraci. Následně se změnil názor, po zveřejnění rozhovoru, mezi E. Háchou
a spisovatelem K. Horkým „… A podepsal jsem to sám za sebe a v sázce byla, jen má vlastní
čest, protože, jak vám známo, ani náš parlament, ani náš národ, neměl s tím, co činit.“113 Pokud
by Dr. Hácha odmítl, dal by doma v sázku tisíce lidských životů. Věděl, že nacistický diktátor
může své hrozby uskutečnit. Svým podpisem vzal na sebe osobní oběť. „Je ale třeba zdůraznit,
že se Dr. Hácha stal česko-slovenským prezidentem až 30. listopadu 1938 a tudíž nenesl přímou
odpovědnost, za ustanovení druhé republiky s jejím autoritativním pravicovým režimem, jenž
krok za krokem prováděl demontáž demokratických vymožeností předmnichovského
Československa tak, aby uspokojoval další politický tlak nacistů, kteří usilovali o fašizaci celé
země.“114

Vzápětí se (14. 3. 1939) osamostatnilo Slovensko a z našeho území se po vpádu
německých vojsk, dne 15. 3. 1939 stává Třetí říše, kdy 16. 3. vyhlašuje Hitler z
pražského hradu zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
Nedělkovi sledovali, „na velkém starém náměstí, příjezd „nácků“ do Jihlavy. Němci
přijížděli a stáli na autech, bylo to 15. března. 1939 a byla stále ještě velká zima, padal
sníh.“115

Jako by to bylo včera, tak hluboko zůstal prožitek uložen v paměti, ve

vyprávění pak Věra Pohlová zdůrazňuje několik zásadních bodů události. Ten den byla
velká zima, Věra měla strach nejen o otce, který byl ráno odveden do kanceláře, aby
propustil Němce, podezřelé z vyvraždění české četnické stanice, ale i strach
z propukajícího násilí. „Přišli 2 ordneři se zbraní na zádech pro tatínka co prezidenta
krajského soudu a odvedli ho do práce.“116 Událost také popisuje Dr. Nedělka, jak dne
15. 3. 1939 „… musel s ordnery odejít do věznice, za německými mladíky podezřelými
z pokusu o vraždu. Ten den, ještě dorazili motorizované jednotky a demonstrující sílu
armády.“117
Úkolem ordnerů neboli, sudetoněmeckého sboru dobrovolníků, měla být ochrana
sudetoněmeckého obyvatelstva a jejich zájmů, proti útisku z československé strany. V
případě vojenského střetnutí Německa a Československa, měla tato skupina narušovat
československou mobilizaci a obecně podnikat diverzní akce. Cílem útoků bylo
přepadávání četnických stanic, celnic a státních úřadů, terorizování místního
československého obyvatelstva a německých antifašistů.118
České pohraničí bylo odtrženo od Československa mnichovským diktátem a připojeno
k Německu. Zprvu výkonná moc byla svěřena armádě. Odtržené pohraniční území bylo
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rozlehlé a nešlo zřídit samostatný správní celek. Vzniklo 53 venkovských okresů
připojených k říšským župám (Reichsgeu Sudetenlnd).119 Československo odstoupilo o
30% území, za hranicí zůstalo 1 430 000 obyvatel. I když Hitler prohlašoval, že na
území nechce žádného Čecha, na území zůstalo 22 % Čechů. Česko ztratilo podle
odhadu 35 % vytvořeného národního důchodu, 2/5 průmyslové kapacity státu a 40 %
větších závodů.120
Češi hromadně odcházeli ze zabraných území, ve strachu z agrese Němců nebo byli
z majetkových důvodů vyhoštěni. Zůstat mohli pouze, když se přihlásili k Německé
Říši. Lidé odcházeli k širším rodinám do vnitrozemí nebo kontaktovali ústav pro
uprchlíky, v satelitně otevřených kancelářích, při železničních uzlech. Pracovníci
kanceláří pomáhali lidem s vyhledáním možností k ubytování. Klíčem při utváření
nabídek byla národnost, pracovní zaměření a počet dětí.121
Lidé se snažili o rezistenci vůči německým záměrům a často spolupracovali
s odbojovým hnutím. „Koncem března 1939 pořádali Jihlavští Němci parádní přehlídku,
před generálem Johannesem Blaskowitzem, za zvuků dvou kapel s bubny. Aby vyvolali
respekt a ujistili obyvatelstvo, objeli náměstí vícekrát, vzpomíná Věra Pohlová. Byla to
pro Čechy strašná potupa, stát vedle pódia. Čeští představitelé protektorátních úřadů
museli být přítomni, aby neupoutali pozornost Nacistů. Dr. Nedělka tuto situaci nesl
těžce.“122 Na vyobrazení č. 9 Němců v Jihlavě se lze domnívat, že třetí muž vpravo
v klobouku připomíná podobou Dr. Nedělku.123
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Obrázek č. 9: Němci v Jihlavě
Protektorátní období nastavilo likvidační proces demokracie i předchozího vývoje. Byly zřízeny
německé soudy: Německé zemské soudy byly v Praze a v Brně. Vrchní zemský soud byl v Praze
s působností pro celý Protektorát. U každého německého soudu bylo zřízeno státní zastupitelství,
s ustavenými německými notáři. U vrchních zemských soudů byly zřízeny soudy zvláštní.
Lidový soudní dvůr v Berlíně, příslušný pro velezradu, běžně odsuzoval i lidi z Protektorátu.
Stanné soudy umožňovaly soudit stanné právo, tj. činy proti veřejnému pořádku a bezpečnosti,
činy hospodářské a stávkové, nedovolené přechovávání zbraní, munice a třaskavin. Členy
stanných soudů dosazoval říšský protektor, počet senátu byl libovolný a nevyžadoval zvláštní
kvalifikaci soudců. Průběh tajného řízení nebyl předepsán a byl odvislý od kvality a vůle
samotných soudců. Obžalovaný nemohl mít obhájce, rozsudek senátu byl konečný a musel být
neodkladně vykonán. Jediný trest, který stanný soud mohl uložit, byl trest smrti. Soudy jich
vynesly okolo 5000 trestů.124

2.5 Třebíč do roku 1943
V roce 1940 se rodina opět stěhuje, tuto vzpomínku pamětnice doprovází
konstatováním, že už měli otec s matkou takové zkušenosti, že ráno rodina vstala ve
starém bytě jednoho města a večer šla spát v novém bytě druhého města. „Nastal
náročný den stěhování z Jihlavy do Třebíče a zkouška z latiny. Stěhování měla
maminka připravené v bednách i ostatní nákupy, pro začátek pobytu, jelikož se v novém
místě neorientovala. Ráno jsme se vzbudili a šli na nádraží a tatínek jel s věcmi najatým
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vozem, večer už jsme mohli spát v novém bytě, bylo to „frr“. V Třebíči jsme se sešli na
domluveném místě. Projevila se tatínkova výborná organizace.“125
Věra nejdříve musela udělat přestupovou zkoušku z latinského jazyka a nastoupit na
gymnázium. „První školní den mne uvítala nová spolužačka. Uvítání bylo velice milé
v takový to den. Ve třídě se sedělo po třech, na jedné straně děvčata a na druhé straně
chlapci.“126 „Ani tady nebyl život žádná idyla. Přísné zatemnění, německé nápisy – ač
město bylo ryze české – vše jen na lístky – potraviny, pak tabačenky, „body“ na
ponožky, ručníky či látačky na věčně rozbité zcela nedostatkové bavlněné punčochy
/žádné punčocháče neexistovaly/. Každý večer jsme – všechna děvčata, maminky,
babičky, usedaly v zatemněné místnosti k hromádce punčoch, svých i tatínkových či
bratových a snažily se je vyspravit zalátáním děr, kterých bylo na patě či palci – jedna
vedle druhé. Když někdo potřeboval kabát nebo boty, musel žádat o zvláštní povolení a
musel prokazovat, že jiné nemá. Vzpomínám, jak bratrovi Mirkovi rychle rostla noha
/to mu bylo asi 13let/ a tak chodil do školy v botách, z nichž se mu vpředu vyklubal
palec.
Po předložení lístků jsme v obchodě mohli koupit chléb, mouku, cukr, mléko, máslo,
tuk, vejce, maso, mýdlo, ale všeho bylo málo – obchodníci odstřihovali opatrně
příslušné ústřižky a pak je nalepovali na plachty papíru, aby zase mohli objednat další
zboží. Brambory byly na příděl.“ … „v létě jsme nosili dřeváky – Byly to látkové
opánky s dřevěnou podrážkou, kterou tvořily tři dřevěné špalíky, aby podrážka byla
ohebná. S potravinami i lístky se muselo dobře hospodařit, aby vydržely na celý měsíc.“
… „Zásoby, které v Jihlavě maminka nakoupila, se nám hodily. Z obavy před
prohlídkami a zabavováním jsme vynašli skrýše v nábytku. V širokém postavci
jídelního stolu jsme ukrývali mouku. Látky a moje výbava, to vše se vešlo do dutého
prostoru horní masivní části velké kredence v jídelně.
A pak jsme začali chodit po okolních vesnicích a vyměňovat věci za jídlo. Naši rodiče
v té době byli starší – tatínkovi se blížila šedesátka, maminka byla padesátnice, která
dost často stonala.“127
„Ve válečném období se dodržovalo zatemnění všeho osvětlení. Bylo strašné jít v noci,
či chodit potmě nebo se vracet na kole. Stalo se, že po rodičovském sdružení, když šli
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rodiče domů a vyšli z budovy do tmy, řiditel upadl na zem.“128 „My jsme sice měli na
kolech dynama a svítilny, což to bylo platné, pro zatemnění musela být svítilna zakryta
a jen úzkou štěrbinou malý paprsek světla pronikal. A to mně ještě jednou zastavil
četník, že prý je moje světlo moc nápadné. Přes tu štěrbinu mi nacpal ještě svůj modrý
kopírovací papír. Já jsem trnula strachy, protože v malé tašce na řídítkách jsem měla
poklad129 – tři vajíčka a půl litru mléka, k tomu dokonce asi půl kila máku. Bála jsem se,
aby na to četník nepřišel. Stejně jsem pak musela kolo vést, protože po četníkově úpravě
z mé svítilny žádné světlo nesvítilo, obloha byla zatažená, tma jako v pytli, byla bych
určitě skončila v příkopě. Radši jsem došla ty 4 km pěšky, doma již měli strach, jestli se
mi něco nestalo.“130
Němci zasahovali do veškerého civilního dění, tím neúmyslně podporovali soudržnost
obyvatel Protektorátu, ale i vytvářeli prostor pro kolaboraci.
Protektorátní česká společnost se rozdělila podle vztahu k okupantům. Lidé zůstávali
pasívní z rozličných důvodů, i když nesouhlasili s německou okupací. Lidé, kteří
propadli beznaději a zoufalství, obávali se dát svůj odpor najevo. Ze strachu, o sebe
nebo blízké, se snažili přežít také v pasivitě. Však z těchto pasivních osob se vytvořily
dvě protikladné aktivní skupiny. Čeští fašisté, spolupracující s němci, různě udávali a
zrazovali. Konfidenti a kolaboranti, snažící se dopomoci k vládě a rozhodování,
bezzásadoví kariéristi, kteří se rozhodli přežít za každou cenu. Aktivní bojovníci proti
německé okupaci, byli organizováni v odbojových skupinách, s cílem zformovat
národní a občanský odboj za obnovu Československé republiky.131 Obyvatelstvo
setkávající se s okupační realitou, prožívalo myšlenkový a politický přerod. Přes
prožívané otřesy zůstávala perspektiva demokracie, ale zesilovala socialistická idea a
vzrůstala sympatie k Sovětskému svazu.132
… „Do toho přišel zákaz činnost Sokola i Junáka, tím nacisti znemožnili vyžití volného
času dětí i dospělých. Přitom nacisti zabavili těmto organizacím nejen finanční
prostředky, ale též i nemovitosti. Zbývala už jen činnost církví. Říšské úřady, byly sice
vedeny v protikřesťanském duchu. Řada duchovních byla vězněna v koncentračních
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táborech, ale na vlastní náboženský život zatím nedošlo. Naše církev se jmenovala
tehdy českomoravská, v Třebíči neměla vlastní sbor. Evangelíci nám v neděli ráno na
hodinu propůjčili svůj kostel, sami nás v 9 hodin vystřídali. Tatínek a já jsme měli na
bohoslužby blízko, evangelický kostel byl za rohem. V té době žili v Třebíči dva
bohoslovci – Štorkán a Václavek.“133
„Tři toky studia na třebíčském gymnáziu uběhly jako voda i ve válečné době. Chodila
jsem do školy ráda, pozorně jsem naslouchala výkladům profesorů. Měla jsem spíš
logickou paměť, mechanická mi nebyla dána. Předměty, vyučované tehdy ve formě
popisných detailů, jako chemie a přírodopisné vědy, jsem si neoblíbila. Jazyky –
češtinu, francouzštinu i latinu jsem měla ráda, němčinu za okupace už méně. Dějepis a
zeměpis, pokud nebyly zrušeny, mne zajímaly, zvláště jsem milovala mapy a dobře se
v nich orientovala. Matematika, geometrie i deskriptiva mi byly blízké, měla jsem dar
prostorového vidění, moje rysy si přes okno kopírovala polovina třídy. Pro kreslení mi
chyběla fantazie. Hudební nadání bylo naší rodině odepřeno. Přesto jsem ráda zpívala
ve sboru, kde mne vedli ostatní zpěváci. Ruční práce jsem se musela pracně naučit,
nejsem manuelně šikovná.“ … „Inspektor Zaruba, na jaře 1943, přijel k maturitám a
prohlásil, že jedna třetina žáků nesmí maturitu složit, tj. budou u zkoušky klasifikováni
nedostatečnými. Naši profesoři pomáhali těm slabším žákům, ale – Němčour dokázal
svůj úkol splnit. My, kteří jsme obstáli, nesměli jsme dostat známky „výborné“.
Z matematiky a z předmětu „Geografie und geschichte des Grossdeutschen Reiches“
jsme maturovali německy, tyto předměty byly už dva poslední roky studia i v němčině
vyučovány. Také maturitní vysvědčení bylo německo-české, jeho předávání bylo
ponižující.“134 Na vyobrazení č. 10a,b,c níže.
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Obrázek č. 10a: Vysvědčení o dospělosti Věry Nedělkové provdané Pohlové

Obrázek č. 10b: Vysvědčení o dospělosti Věry Nedělkové provdané Pohlové

Obrázek č. 10c: Vysvědčení o dospělosti Věry Nedělkové provdané Pohlové

V oktávě na gymnáziu se Věra seznámila s Hynkem Pohlem a zamilovala se. Po
maturitě se ale museli odloučit. „Když totiž Němci uzavřeli vysoké školy, děvčata a
chlapci museli ihned do práce. Ročník 1924 nerozlišovali chlapce a děvčata a všechny
poslali na nucené práce, na předešlé ročníky se nucené práce vztahovaly pouze na
chlapce. Nuceným pracím v Reichu se mohly vyhnout pouze vdané a gravidní ženy, dvě
spolužačky se hned vdaly. Hynek odešel do Německa, „Deutsches Reich“.“

Věra s

otcem konzultuje, jak se vyhnout pracím v Reichu a jakým studiem, po složení
maturitní zkoušky pokračovat. „Velký výběr ve studiu nebyl možný, ale tatínek už měl
připravenou nabídku pokračovat na Masarykově státní škole zdravotní a sociální v
Praze. Od Brněnských kolegů, z péče o mládež měl informaci, že tato škola zůstala
otevřená a připravuje sociálně zdravotní pracovnice pro praxi.“135 Škola se Věře líbila a
Prahy se nebála, naopak jí blízká, jednak jezdila do Prahy s rodinou za svými tetami a
také jezdila na Olšanský hřbitov, kde do dnes spočívá matčina rodina.
Zde se již vyprávění Věry Pohlové pozvolna odklání od pamětí JUDr. Václava Nedělky,
jelikož se ona sama začíná odpoutávat od původní rodiny a začíná vstupovat do
samostatného života.
V Třebíči Věra žila s rodiči až do nástupu ke studiu v Praze v roce 1943 a po ukončení
vyššího studia se v létě v roce 1945 na konci války do Třebíče na čas vrátila. Rodiče
v Třebíči bydleli a mohli setrvat v třebíčském bytě až do roku 1952. Matka se nadále
angažovala v červeném kříži. Otec byl nuceně penzionován v roce 1941.
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3 Studium na Masarykově státní škole zdravotní a sociální
péče v Praze a první praxe
Po studiu na střední škole zvažovala další studium, a pokud by nebyla válka a uzavření
vysokých škol nejspíš by se stala učitelkou, jak si sama zapsala: „Moje maminka by si
ve mně ráda splnila svůj sen z mládí – chtěla být učitelkou. Jenže Němci zrušili
abiturientské kurzy, které byly určeny pro maturanty. Můj otec, který mnoho let
pracoval dobrovolně v péči o mládež, se dozvěděl o Masarykově škole sociálně
zdravotní péče v Praze, určené pro pomaturitní studium. Nacisti školu nezavřeli, naopak
povolili otevřít dvě třídy. Důvod? Mezi dělníky se šířila tuberkulosa, podle hesla Alle
Räder rollen für den Sieg potřebovali stále více zdravých nevolníků, pro válečnou
výrobu.“136
Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v Praze byla vybudovaná v areálu
Státního zdravotního ústavu a financovaná z prostředků státu a Rockefellerovy nadace.
Na přípravě koncepce a programu výuky se podílela řada odborníků Státního
zdravotního ústavu. Na VIII. schůzi kuratoria školy, v prosinci 1936, která se zabývala
učebním plánem, byl kromě jiných významných osobností pozván i prof. Pelc. Ve škole
se začalo učit 15. 2. 1936 a slavnostní zahájení se konalo 7. 3. 1936, za účasti ministra
zdravotnictví a ministra sociálních věcí, Alice Masarykové i dalších významných hostů.
Ve škole učili přední odborníci, mnozí z nich byli významní úředníci ministerstev i ze
Státního zdravotního ústavu. Ředitelkou školy byla MUDr. Amálie Houžvicová, která
před ustanovením ředitelkou studovala v USA.137

3.1 Přijímací řízení
„Před nástupem do školy byla povinná lékařská prohlídka a konzultace s doktorem
psychologie. Tehdy bylo hodně zájemkyň o studium na Masarykově škole a mnoho
dívek se na studium nedostalo. Dostala se tam pouze děvčata, která zvládla přijímací
pohovor s psychologem.“138 Věra absolvovala vyšetření u německého doktora, se
závěrečným zněním: Shora jmenovaná je tělesně i duševně zdráva. Jako sociální a
zdravotní referentka je služby schopná. Na vyobrazení č. 11a,b je lékařské vysvědčení,
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o zdravotní způsobilosti k práci sociální pracovnice. „S tatínkem jsme nic nenechali
náhodě a o prázdninách jsem získávala zkušenosti i vědomosti na praxi.“139

Obrázek č. 11a: Vysvědčení o zdravotní způsobilosti
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Obrázek č. 11b: Vysvědčení o zdravotní způsobilosti

Věra Pohlová, následně absolvovala prověření u psychologa, zda je schopna pro
studium oboru zdravotně-sociální práce. Odjela do Prahy za psychologem, aby
zodpověděla, jak strávila poslední prázdniny. Popsala práci v dětských domovech,
kterou ji o prázdninách ukazovala vedoucí dětského domova. Objasnila, jak se s dětmi
pracuje v dětském domově a jak se děti učí pomáhat a zapojit se do běžného života. Vše
doplnila vědomostmi, které získala z otcovy praxe v činnosti v péči o mládež.
Například, dříve za c. k. Rakouska sirotci, kteří neměli žádnou rodinu, bydleli u vdov
nebo samotných žen. Za první republiky se na Moravě zřizovaly domovy pro malé
dětské skupiny, které řídila paní vedoucí s pomocnicí a děti se od nich naučily pracovat
a starat se o sebe. Děti pomáhaly s domácností, například kluci nosili dříví k zatopení ve
sporáku, na kterém se vařilo jídlo. Ačkoli svůj rozhovor s psychologem považovala za
formální, dozvěděla se po ukončení rozhovoru, že si psycholog myslel, že je slečinka
z „nóbl“ rodiny, co oboru nerozumí. Měl zkušenost s jinou dívkou, která měla otce také
na podobném postu a vyprávěla, jak jezdila o prázdninách na kole. Po absolvování
pohovoru u psychologa byla přijata, pracovní úřad vydal povolení. Později si Věra
zapsala: „Po prázdninové praxi jsem na podzim do školy v Praze nastoupila. … Jenže
vyšlo nařízení o pracovním přeškolení všech chlapců a dívek, narozených v r. 1924, v
továrnách v Říši. Pouze vdané dívky nemusely odjet do Německa. I z naší školy musely
odejít všechny dívky, ročníku 1924. Již dříve se pracovní nasazení týkalo celých
ročníků, ale jen chlapců, např. ročník 21 a 22 byl postižen. Úřady práce měly dokonalou
evidenci a povolávaly mladé lidi. Transporty začaly odjíždět na různá místa určení po
novém roce 1944. Hynek byl také povolán. … Díky českým lékařům jsem unikla
transportu, jen jsem se opakovaně podrobila lékařskému vyšetření, funkce štítné
žlázy.“140 Před povinnou závěrečnou prohlídkou, před transportem k pracím v Reichu se
Věra setkala s třebíčskou dívkou, která na Masarykově škole již studovala a dala jí
cennou radu, která pomohla. Poradila podfuk na německé doktory, s markýrováním
poruchy štítné žlázy. Podfuk spočíval v opačných činnostech chování ke zdraví, tedy
musela přetížit organizmus a získat podezření značící poruchu štítné žlázy. Spojitost
shledala s nemocí němců, jenž měli volata, tudíž široké krky. Nesměla dělat, na co byla
zvyklá a musela dělat opak: dýchat zhluboka, nadměrně se pohybovat a konzumovat
špatnou stravu. Lékaři ji uznali jako neschopnou práce pro Říši a mohla pokračovat
v sotva započatém studiu. Do Masarykovy státní školy zdravotní a sociální péče
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nastoupila v říjnu 1943. „Škola byla v Ruské ulici ve Vršovicích v jedné z vilových
domů u areálu Vinohradské nemocnice.“141 I po tolika letech Věra Pohlová stále ještě
dokáže podrobně popsat areál: „V areálu Vinohradské nemocnice, byly rozmístěny
budovy, nemocniční směřovaly ze svahu dolů, škola a internát byly také dole u Ruské
ulice, a u horního vstupu do nemocnice byla stupňovitá aula, kterou ředitel zdravotního
ústavu přepustil škole, jako posluchárnu. Práci zdravotních sester v nemocnici původně
zastávaly jeptišky a v rámci reorganizace jeptišky musely opustit zařízení, čímž uvolnily
prostory a aulu, kde jsme se pak učily. Vyučující přistoupili z ostatních zavřených
vysokých škol. Ředitelka vedla školu tak, aby byla na vysoké úrovni. Poskytovala
dvouleté studium v oboru diplomovaná zdravotní a sociální pracovnice a její součástí
bylo internátní ubytování pro mimopražské studentky, k němuž náležely zahrady
k trávení volného času. Výhodou v tehdejší době byla vrátnice s telefonem. Vrátný
umožňoval studentkám využít pevnou telefonní linku k soukromím účelům. Ve
válečném období druhou ½ budovy měly k dispozici německé studentky, které
studovaly stejný obor, ale celý v němčině.“142 V rozhovorech zdůraznila, že na začátku
školního roku bylo dívek v ročníku více než na konci, ale už si nebyla přesně jista, co to
způsobilo. Připustila, že to mohlo být proto, že české studentky tohoto ročníku odešly
do Reichu na práce, či vzali málo Češek do ročníku, aby měli místo právě pro
„Německé holky“. Zda byla škola rozdělena na českou a německou část, nebo zda se
studentky rozdělily podle národnosti na internátu, z vyprávění nebylo zřejmé. Nicméně,
na německé spolužačky vzpomínala s nelibostí a upozorňovala na fyzickou odlišnost
v podobě velkých krků, asi způsobené onemocněním štítné žlázy. Němky byly úplně
jiné než české dívky, byly to „divný nány“143, měly jinou úroveň. Patrně neměly ani
maturitu, určitě měly jiné nižší vzdělání, než bylo u nás. „Němky měly svou
ženskou“144, vychovatelku na internátu a učily se to samé, v němčině. Zato Češky večer
na internátu nesměly poslouchat rozhlas a ani hudbu, o to více držely dohromady. Obor
studovala děvčata, která nemohla studovat medicínu, i další pražky, kterým též nebylo
umožněno studovat na zavřených vysokých školách.
Že se jednalo o studium náročné i z dnešního pohledu lze doložit výpisem předmětů
z dochovaných vysvědčení Věry Pohlové. Výpis předmětů z vysvědčení I. ročníku:
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Německý jazyk, Anatomie, Fysiologie, Pathologická anatomie, Bakteriologie a chemie
theorie a praktikum, Neurologie, psychologie a psychiatrie, Zdravověda kojence a
batolete, Hygiena dítěte, Vnitřní choroby, Tuberkulosa, Infekční choroby a
epidemiologie, První pomoc a nemoci chirurgické, Porodnictví a gynekologie, Otorhino-laryngologie, Phoniatrie, Oční choroby, Kožní a pohlavní choroby, Nauka o
dědičnosti a rase, Léčebné prostředky a jejich využití, Sociální služba v nemocnici,
Administrativa nemocnic, Fysiologie výživy zdravého a nemocného, Normální a dietní
vaření, Hygiena, Péče o nemocné teorie a praxe, Sociální lékařství, Tělocvik, Psaní
strojem. Praktikum se konalo: V. v. nemocnici Protektorátu Čech a Morava v Praze
XII145, Zemské nemocnici v Praze, oddělení kojenecké v Praze II146, Zemské nemocnici
v Praze, oddělení chorob kožních a pohlavních v Praze II, V. v. nemocnici hl. m. Prahy
v Praze VIII, Bulovka, odd. v Apolinářské ul. Praha II.

Výpis předmětů

z vysvědčení II. ročníku: Etika, Občanské právo a řízení před občanskými soudy,
Trestní právo, Ústavní a správní právo, Národní hospodářství, Sociální politika, Sociální
pojištění všeobecné a lékařské, Pedagogika, Lékařská statistika, Veřejná správa
zdravotní, Veřejná správa sociální, Organizace péče o mládež, Praktická péče o mládež,
Sociologie, Péče o dorost, Úvod do vlastní soc. zdravotní péče, Tuberkulózní poradny,
Vládní nařízení 254/41 a jeho praktické provádění, Prenatální, kojenecké a dětské
poradny, Školní hygiena, Pracovní lékařství – živnostenská hygiena, Zdravotní péče o
dítě, zdravotní zařízení pro děti. Zábrana úrazu, Poradna pro volbu povolání, Pohlavní
hygiena, Korespondence, administrativa a účetnictví, Sociálně ochranná policejní služba
v boji proti zločinnosti, Propagace a soc. zdravotní lidovýchova s praktickým cvičením,
Dobrovolná sociální zdravotní péče, spolupráce s jinými organizacemi, liga, sociální
pomoc, protirevmatická a proti diabetická péče, péče o srdečně choré. Theorie
případové práce, Tělesná výchova, správné držení těla, orthopedická cvičení, Tělocvik,
Sociálně zdravotní seminář, Seminář práce případové. Vykonané praktikum: Poradně
protituberkulosní, Poradně dětské, Péči o mládež.
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Obrázek č. 12: Studentka Věra Nedělková provdaná Pohlová
K pobytu na internátu si Věra vybavuje, že často „naslouchala paní ředitelce“147, která
se jí svěřovala se svým soukromým životem. Popsala ředitelku, jako nešťastnou ženu
v nešťastném, špatném manželství, protože nežila se svými dětmi, a přitom by chtěla
být s rodinou, nicméně bydlela na internátě. Sdílela i osudy spolužaček. Česká
spolužačka, o 3 roky starší, přišla se starým otcem z Polska před němci, zpátky do Čech,
vzpomíná Věra Pohlová. Přišli pěšky, jak byli hnáni německými vojáky. Její matka po
cestě zemřela. Dívka měla vystudovaný jeden rok. Na požádání paní ředitelky, se Věra
spolužačce věnovala, aby mohla dívka dostudovat. Doučovala ji a hovořila s ní o
traumatizujících prožitcích, jak se snažili přežít v Polsku pod zemí a schovávali zbraně.
Dívka říkala patrně ze své zkušenosti, že český kluci jsou bábovky, ti praví a bojovní,
jsou poláci. Její otec byl od Olomouce a po válce dostala hned umístění jako sociální
pracovnice do Olomouce. Nikdy se nedala dohromady s žádným Čechem a vzala si
Poláka a pak žila v Polsku a kontakt se přerušil. Věra Pohlová vzpomíná na svou
spolužačku. „Spousta chytrých Čechů, od starého Rakouska, pracovala v zahraničí, byli
to inteligentní lidé, většinou inženýři, například zaváděli elektřinu na Ukrajině a
v Polsku, za války se vraceli zpět do rodné vlasti.“148
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Spolužačky zůstaly v kontaktu i po válce. „Mnohé spolužačky následně vystudovaly
medicínu, práva či jiné obory, které nebyly za války přístupné. Třeba jedna ze
spolužaček, která neměla ani na Masarykově škole na úhradu studia si přivydělávala
prací u zubaře, ale po válce pak vystudovala práva a stala se známou právničkou. Ale
také jich, „fůra“149 dělala sociální práci v péči o děti a nemocné tuberkulózou.
Spolužačky se scházely až do důchodového věku. Věra Pohlová doložila svoje slova
vyškrtaným seznamem spolužaček, vyobrazení č. 13 v době vedených rozhovorů
zůstaly na živu Věra Pohlová s jednou spolužačkou. Druhé spolužačce zdravotní stav již
nedovoloval krátký rozhovor.
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Obrázek č. 13: Seznam spolužaček

Jak vypadala doba jejích studií, nám dokládá písemný záznam: „V Praze jsem poznala
dvě místa: Vinohradská nemocnice a Husův sbor CČS na Vinohradech. Z internátu jsem
začala docházet do tohoto sboru nejen o nedělích, ale i večer v týdnu. Každé pondělí se
ve Farského sálku konaly četně návštěvní extenze, veřejné přednášky, které vedl prof.
Kovář i jiní. Zaznamenávala jsem obsah přednášek a posílala je v dopisech Hynkovi, do
Německa. Také jsem mu tlumočila kázání faráře Šimšíka i dalších duchovních.“150
Její studia se prolnula s obdobím Haidrichiády, které nastalo v důsledku atentátu na
zastupujícího Říšského protektora Reinharda Heydricha. Ona sama si nejpalčivěji
vybavuje vypálení Lidic. Jak ve zkratce konstatovala „Vesnice, co se nic nestalo, a
všichni byli mrtví. Nedaleko Husova sboru pak na konci Dykovi ulice, v hezké bílé vile
(dnes tam stojí), jsem viděla těhotné ženy, maminky z Lidic, které měly před porodem.
Po narození dítěte, Němci odebrali dítě matce a předali jej do německé rodiny a matku
poslali pryč, bez dítěte do koncentráku. Děti, které nebyly vhodné pro převýchovu,
putovaly do ústavu.“151 V knize Václava Lišky je konkrétně uvedeno, že byl zřízen
v Dykově ulici Pražský dětský útulek pro tyto děti.152

3.2 Školní praxe
Studentky praxi absolvovaly v jednotlivých odděleních areálu vinohradské nemocnice a
v dalších zdravotnických zařízeních v Praze. Chodily k dětem, k nakaženým infekčním
onemocněním. Bylo to nebezpečné, některá studentka se nakazila.
„Studentky docházely do zemské porodnice – nalezince a do dalších dvou objektů, které
jsou z druhé strany dnešního Nuselského mostu. Krmily děti, vařily kašičku, šlehaly
stravu podle receptu a sledovaly stolici. Jeden den bylo dítě živé a druhý den zemřelo.
Byla stále velká dětská úmrtnost, bylo to hrozné, úroveň léčby byla primitivní a do toho
působila válka. Dále jsme předávaly informace lékaři o barvě stolice. Zelená barva byla
pro dítě ohrožující. U Apolináře jsem se setkala pouze s jedinou doktorkou a jinde pak
už jen s doktory. Sestry vykonávaly pečovatelské úkony, přebalovaly. Doktoři
vystavovali lékařské předpisy, dělali vše pro zachování života pacientů. Nebyly k
dispozici potraviny, byl hlad. Cílem sociální práce bylo pomáhání a předávat informace
matkám. Matky mohly odnést děti do nalezince a nechat je tam, i porodit a odejít od
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dítěte. Vzhledem k nouzi jídlo šlo hlavně o přežití a tyto situace byly běžné.“153
„Podporu v kvalitním zajištění stravování zkoumal a s výsledky seznamoval, Zdravotní
ústav. Věnoval se i zdravému bydlení a správné výživě na venkově. Výzkumy v tomto
oboru se zabývá laboratoř pro lidovou výživu. Zdravotní ústav vydával letáčky
nazývané „Listy z české kuchařky“154 , v nichž upozorňuje na levné a z hlediska výživy
hodnotné potraviny a jejich kuchyňskou úpravu.“ 155
Studentky docházely do rodin. „Navštěvovaly rodiny „tuberáků“156 ve Vršovicích.
Pomáhaly jim jak přežít a zaměřovaly se hlavně stravu.“157 Praxi zaměřenou na práci
s rodinou absolvovala Věra v pražských rodinách. Některé situace však nečekala.
Příkladem, navštívila manžele ze Slovenska, žijící v Praze. „Muž byl sice trochu
inteligentní, ale nadělal kupu dětí. Žena si nevěděla rady s dětmi. Muž si myslel, že
budu s ním a že budu zastupovat manželku,“158 z této situace paní Pohlová utekla.
V další praxi pokračovala Věra, ve skupině Marie Krakešové. S úsměvem ve tváři Věra
Pohlová popisuje manžele Krakešovi jako báječné lidi s jiskrou a jak dobře si rozuměli.
„Skupině Marie Krakešová názorně ukazovala interakci matky s dítětem a jak pečovat o
dítě, prát prádlo aj. Josef Krakeš zpracovával z Ameriky nové teorie, metody i postupy
sociální práce. Do sociální práce jsem se snažila co nejvíce zapojit vědomosti získané
od Krakešových a využít to, co jsem se od nich naučila z krátké doby našich setkání.“159
V roce 1934 vydali Krakešovi „Sociální případ“ učebnici pro sociální pracovníky, a
ačkoli se tímto tématem ve svých vzpomínkách Věra Pohlová nezabývá, lze téměř
s jistotou tvrdit, že podle ní ve škole při teoretické i praktické výuce postupovali:
První část se zabývá sociálním případem. Proč vzniká, i s jeho vnitřními a vnějšími stránkami
plynoucí z dlouholetého vývoje v sociálním případu, s následným úpadkem v rodině i zločinu.
Sociální případy třídí na chudinské, zdravotní a dětské.
Druhá část se zaměřuje na individuální sociální práci a v čem tkví podstata individuální práce.
Představuje metodiku a způsob prvního rozhovoru. Postupné poznávání pravého stavu v
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sociálním případu a vhodného způsobu pomoci. Popisuje konkrétní způsoby pomoci a
výchovnou péči.
Poslední třetí část se věnuje vývoji individuální sociální práce, chudinské péči a individuální
sociální práci v Československu, Německu a v anglosaských zemích. Výklad demonstruje na
příkladech kazuistických případů.160

Další učebnice Marie Krakešové, se kterou se Věra v průběhu praxe bezpochyby setkala
a čerpala svoje vědomosti, byla Psychogenese sociálních případů z roku 1946, kde na
systematicky seřazených rozborech sociálních případů demonstrovala odborné
posouzení a následnou intervenci.161 Na tuto učebnici mělo záhy navazovat další
autorčino odborné dílo – dvoudílná Výchovná sociální terapie. Vydání se však vlivem
společenskopolitických změn dočká až po více jak dvaceti letech.
Věra Pohlová však za studií zažila několik traumatizujících událostí. Jednou z těch
výrazných bylo bombardování Prahy 14. února v roce 1945. Však nepřesně uvádí místo
vzletu letounů ve svých pamětech. Bombardéry přiletěly z Itálie, avšak došlo k mýlce
v navigaci. Důsledkem záměny metropole Prahy, za město Drážďany, shodily
bombardéry omylem bomby na části Prahy. … „Se spolužačkami jsem se vracela na
oběd z Vršovic z pracovního úkolu od starších lidí „tuberáků“. Viděly jsme a slyšely, že
na obloze něco letí. Signalizace sirén byly spuštěny příliš pozdě a lidi se nestihli včas
schovat. Bombardéry letěly přes Vinohradskou nemocnici. Viděla jsem, jak děti byly s
paní učitelkou na ulici, a jak sirény začaly houkat, děti se neměly kam schovat a na ty
děti se sypala okna z okolních domů. Děti měly obličeje zasaženy sklem. Hned jsme
běžely na místo a ošetřovaly je. Později jsem darovala krev přímo v nemocnici. Po
náletu nastal zmatek, lidé nevěděli, kdo přežil a kdo se dostal do nemocnice, koho to
usmrtilo nebo komu bombardování způsobilo destruktivní následky. Věděli jsme, že se
blíží konec, že němci nebudou a že bude konec války. … Lidé se schovávali do bezpečí
ve sklepích, ze kterých se však později nemohli dostat ven. Viděla jsem budovy, jak je
pohltil požár, který se nedařilo uhasit. Hodně lidí zemřelo. Události ve Vinohradské
ulici byly ještě horší. Bombardování zasáhlo město v nerušeném poledním ruchu.“162
V memoárech zaznamenává i další okamžiky únorového náletu: „Od letadel padaly dolů
malé předměty, poté následovala proti nim vzhůru se zvedající šedá oblaka, která rostla
do výše. Tmavěly a probleskovaly v nich ohně, kouř houstl. To byl nálet, tam umírali
lidé. My, posluchačky školy ve II. ročníku, jsme měly již za sebou zdravotnickou praxi i
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teorii. Ihned jsme běžely do Vinohradské nemocnice, nastoupily jsme na kliniky, kam
byli transportováni ranění, v šatech plných tříště, z bořících se domů. Až do noci jsme
pomáhaly připravovat raněné na operační sály, drobná ranění jsme samy ošetřovaly. Tu
noc jsem pak tvrdě spala. V 6 hod. ráno mne budil vrátný naší školy. … Běžela jsem do
vrátnice a k mé radosti se mi v telefonu ozval Hynek, právě po čtyřdenní cestě dojel do
Prahy, on a jeho 9 kamarádů z ročníku 1924, z nasazení u organizace Todt, přes celé
Německo z Porýní. … Hynek vypadal špatně, byl vyhublý, předčasně zestárlý, ač mu
ještě nebylo ani 21 let. Šťastni, že vyvázli, sháněli se po jídle, které jsem jim donesla –
donesla jsem pro ně od svých spolužaček vše, co měly k jídlu, ale co to bylo pro 10
hladovců. Dalším vlakem pak odjeli domů, do Třebíče.“163
Metropole Praha, byla třikrát terčem amerického, leteckého bombardování ze základen
operujících ve Velké Británii. Odtud byla vysílána letectva nad cíle, na území nacistického
Německa. Praha čelila v průběhu Pražského povstání, v květnu 1945, také útokům Německé
Luftwaffe.
První americký nahodilý odhoz pum, na elektrárnu v Holešovicích 15. listopadu 1944, měl
epizodní charakter.
Druhý nálet, ze dne 14. února 1945, 8. letecké armády USAAF, těžce postihl civilní zástavbu,
především Nové Město a Vinohrady, Nusle, Vršovice, Podolí, Smíchov a Radlice. Byl to jeden
z četných válečných omylů, s počtem nejtragičtějších lidských obětí, 701 mrtvých a 1184
zraněných osob. Podle amerických zdrojů na Prahu zaútočilo od 12:25 do 12:34 hodin, 62
letounů, na město vysypalo 152 tun pum. Z nepochopitelných důvodů byl poplach vyhlášen
pozdě, teprve pět minut před dopadem prvních pum. Část Pražanů nereagovala nebo nebezpečí
podcenila po řadě předchozích planých poplachů. V nejhůře postižených Vinohradech nálet zcela
zničil 21 domů, 41 poškodil velmi těžce, 59 těžce a lehce 1037 dalších domů. Lehce byl
poškozen i kostel sv. Ludmily. 164
Třetí útok americké 15. letecké armády, operujících ze základen v jižní Itálii, byl dne 25. března
1945. Nálet, který byl plánovaný a byl zaměřen proti vojensky důležitým cílům, postihl
průmyslové komplexy Libni, Vysočanech, ve Kbelích a letiště v Letňanech. Útok byl zvolen na
Květnou neděli, aby byly omezeny ztráty mezi civilním obyvatelstvem.165

3.3 Zakončení studia a konec světové války
Věra Pohlová komentuje, jak na konci II. světové války docházelo k překotnému a
násilnému odchodu osob německé národnosti před osvobozující armádou: „Nacistické
úřady evakuovaly – nuceně – německy mluvící starce, ženy a děti, před postupující
frontou směrem do centra Říše. Protože v té době, u nás v Protektorátě bylo málo
bombardování a naše země poskytovaly poměrně dost potravin, přivážely nákladní
transporty tyto evakuované k nám. Říkalo se jim „Nationalgäste“, byli ubytováni
skromně – ve školách na slámě. Pro prominenty byly zabavovány části větších bytů
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našich občanů. Tak i do bytu naší rodiny přišla mladá manželka se svými dvěma
malými dětmi, z nichž jedno v kočárku, bylo nemocné. Byla vyděšená, o manželovi
neměla zprávy, měla jen pár ranečků. Po dvou týdnech pro ni přiběhl jakýsi velitel
transportu, starý vysloužilec, že jedou dál, že musí ihned nastoupit do přistaveného
vlaku, že na ni zapomněli – nedovolil jí ani, aby dítě přebalila. Tak vlastně nacisti sami
začali odsun německého obyvatelstva, z východních území na západ, báli se pomsty
Rusů za to, čeho se na jejich území, na obyvatelstvu dopouštěli. O tom se dnes nemluví,
jen Polákům a Čechům se dává vina za přesuny obyvatelstva.“166
Před ukončením školy dostaly studentky od ředitelky školy doporučení k návratu do
původních rodin. Válečná doba stále trvala a ředitelka školy zřejmě chtěla zachovat
děvčata v bezpečí. Věra Pohlová, respektive tehdy ještě Nedělková, odjela k rodičům do
Třebíče, kde se setkala, se svým nastávajícím manželem Hynkem, který se vrátil
z Reichu. „Již dne 5. května jsme z rozhlasu zaslechli výzvu pro české bojovníky,
začalo pražské povstání. S napětím jsme sledovali rozhlasové zprávy o vývoji událostí
v našem hlavním městě. Tehdy jsme netušili, že v některých dnech rozhlas našel
útočiště v našem Husově sboru na Vinohradech poté, co budova rozhlasu byla
bombardována a hořela. Z Husova sboru bylo totiž z dřívějších dob vybudované spojení
ke strašnické vysílačce, sloužící přenosu varhanních koncertů.“167 Lidé v Praze, i v celé
zemi tak byli rozhlasem spojeni v rozhodnou dobu konce války.
Na Moravu vstoupila Rudá armáda od Vídně a následně v noci do Třebíče. Věra
Pohlová vzpomíná, jak byla s rodiči plna očekávání, když se šla se dívat na přijíždějící
osvoboditele: „Rudoarmějec vystrčil hlavu z poklopu tanku a ptal se: расскажите нам,
куда поехать в Прагу… Сталин сказал, свободная Прага“168, to byl signál i pro nás,
jet do Prahy.
„V našem domě se večer 9. května ubytovaly mladé sovětské dívčiny – medičky, se
svým velitelem. U nás se koupali, praly prádlo, zpívali, pili čaj, a druhý den odjeli dále
– směr Praha. Bylo to milé setkání. Naopak vojáci nebyli příjemní hosté. Chtěli alkohol
a pak řádili. … Já jsem nastoupila dobrovolnou službu v třebíčské nemocnici, na
chirurgii. Potřebovali každou ruku, - leželi tam ranění partyzáni, vojáci i hoši z okolních
vesnic. Část lékařů a sester odjela do osvobozeného Znojma, převzít tamní nemocnici –
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od r. 1938 bylo toto město v zabraném území, nepatřilo k Protektorátu. … Mnoho
mladých lidí z Třebíče se chtělo co nejdříve dostat do Prahy či do Brna – otevřely se
vysoké školy. Jenže, železniční tratě byly pod sovětskou správou, civilní vlaky
nejezdily. Tu se rozhlásilo, že národní výbor vypravuje prázdný nákladní vlak, pro cukr
ke Kolínu, a že se s ním mohou studenti svést do Prahy. Tak jsme se doma rozloučili
oba, já i Hynek, a s kufrem odjeli na otevřeném náklaďáku, alespoň do Kolína. Odtud
už jsme se do Prahy dostali.“169 V Praze se Věra setkala se spolužačkou, která k dopravě
do Prahy použila ruský tank. Oba jak Věru, tak i Hynka hnala do Prahy touha studovat,
v prvním případě zakončit studia a v tom druhém konečně legitimně začít: „Hynek
nastoupil na teologickou fakultu, já jsem dokončila studium, zkoušky a získala
v červenci diplom sociálně zdravotní pracovnice.“170 Na vyobrazení č. 12 fotografie
Věry z maturitního tabla a na vyobrazení č. 14 Diplom diplomované zdravotní a sociální
pracovnice. Zakončení školy se setkalo s euforií z konce války. O absolutoriu mluví
jako o krásném završení studia, kdy byli všichni šťastní a měli i krásný slavnostní
večírek k ukončení školy.
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Obrázek č. 14: Diplom Masarykovy státní školy zdravotní a sociální péče v Praze

„Spolužačky se navrátily domů po absolvování zkoušky, avšak zůstaly jsme nadále v
kontaktu i setrvávaly jsme v duchu Masarykovské tradice. Otevřely se Vysoké školy a
absolventky, které mohly rodiče finančně podporovat v dalším studiu, zůstaly v Praze.
Část mých spolužaček se přihlásila hned na medicínu, ale já jsem k tomu chuti neměla,
spíš bych byla uvažovala o studiu práv, ale viděla jsem kolem sebe mnoho zmatku.
Lidé, kteří byli za okupace nuceni dělat to, co nechtěli, opustili svá místa.
Osvobozování jim přineslo možnost volby. Byli tu však lidé, kteří potřebovali pomoc.
Přemýšlela jsem, již delší dobu, co dál. Mého otce zpátky do funkce nevzali, na to tu
byli mladší, politicky kovaní. Důchod neměl velký, ušetřené úspory „vázaně“, během
války stejně pozbyly ceny. … Můj bratr Mirek měl za rok maturovat, pak by chtěl
studovat. Rodiče upřednostnili Mirkovo vzdělání před mým. … Já jsem měla
dokončené vzdělání, mohla jsem začít pracovat a vydělávat. Kdyby naše rodina žila
v Praze nebo v Brně, byla by situace jiná. Ale takto jsem se rozhodla a vstoupila do
služeb Péče o mládež v Brně. Přikázali mne na instituční praxi, do Moravských
Budějovic. Tam totiž v místní OPM zbyla jen prázdná kancelář, všichni odešli.“171
Je zřejmé, že Věra Pohlová si přála pokračovat ve studiu stejného oboru, který měl
vystudovaný i její otec a obhajovat lidi, kteří potřebovali pomoc, stejně jako její otec.
Na doplňující dotaz, zda uvažovala i o nově koncipované Vysoké škole politických a
sociálních věd konstatovala, že vše bylo v začátcích, ona si stejně nemohla dovolit
školné a již v té době byly pro žádosti o stipendia vhodné dívky nejen s potvrzením o
nemajetnosti, ale z levicově orientovaných rodin. Proto se nakonec rozhodla pro práci,
kterou spatřovala jako užitečnou a v té době potřebnou. O studiu při práci neuvažovala,
mezi její další preference bylo založení rodiny s Hynkem. A tak jí vlastně poválečná
situace pomohla v rozhodování o směru jejího budoucího života. Orientovala svůj život
na novou rodinu, stárnoucí rodiče, práci, kam se těšila a svou užitečnost spatřovala
v práci s potřebnými.
Je však ještě jedna vzpomínka, která se Věře Pohlové nesmazatelně vryla do paměti:
„V osvobozeném státě panovala atmosféra trestu, za válečné úkory. Češi ponižovali a
ubližovali lidem německé národnosti, pod heslem „každý Němec má být zabitý“. Lidi
byli na sebe zlí, „oběšovali“172 Němce těsně nad zemí a oni museli pod sebou hrabat
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nohama a hledat pevnou zem.“173 Vladimír Liška se věnuje tzv. divokému odsunu
německého etnika po květnu 1945, v počtu 2,5 miliónu Němců, kteří byli za platnosti
zákona vítězů shromažďováni ve sběrných táborech. Lidé čelili slovním útokům,
urážkám od Čechů a v některých oblastech docházelo k vražedným excesům. Počet
obětí ve sběrných táborech se blíží k počtu 30 000 osob zahynulých v důsledku špatné
hygieny, nemocí, podvýživy, týrání a sebevražd. Ke zklidnění situace a návratu k
normálu přispělo až vysídlování podle dekretů prezidenta Beneše, za organizace
československé armády. Odplata a pomsta na nevinných za letitý teror nacistických
okupantů, patří k historické tragédii.174
V té době si Věra Pohlová vyjasnila i svůj vztah k politice. „V létě roku 1945 v
Moravských Budějovicích jsem zašla do knihkupectví, kde se se mnou mladá
prodavačka dala do řeči, agitovala pro KSČ. Pozvala mě do bytu při krámu, vařila
večeři. Za chvíli přišel její partner s třemi dalšími muži. Ve vedlejší místnosti se spolu
radili – vyrozuměla jsem, že to je místní výbor KSČ. Vše jsem slyšela: rozdělovali si
mezi sebe po Němcích pozůstalý majetek na vesnicích. Věděli, kde je motorka, dobré
rádio i jiné věci a určovali si, kdo si co vezme. V duchu jsem si řekla, že ta
komunistická strana je stranou zlodějů, že s nimi nechci nic mít. To bylo moje
"stranické školení“. A co se týče sociální demokracie, brzo jsem zjistila, že tamní
představitelé jsou úzkoprse omezení.“175

3.4 Sociální práce v péči o mládež
Stejně jako ve zdravotnictví i v sociální práci, Mnichov a okupace přinesly zpřetrhání
toho, kam československý obory za dvacet let samostatného vývoje dospěly a učinily
konec dalšímu slibnému rozvoji. Německá správa a perzekuce zastavily nebo výrazně
zpomalily plánované projekty, které za první republiky vznikaly (bytová péče, školská
sociální práce, poradny pro volbu povolání apod.). V letech po osvobození se situace
vrátila do předválečných kolejí, ale doba byla jiná, nesená akutní potřebou odstranit
válečné devastace. I tak byla pro sociální práci dobou přínosnou a zároveň dobou, kdy
tato profese prokazatelně obstála při spolupráci na obnově státu.176
Prioritou byla péče o matku a dítě i péče o mládež, kam nastupuje do Moravských
Budějovic na první praxi i čerstvá absolventka – sociální pracovnice Věra Pohlová. „K
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tomuto soudnímu okresu přibylo nyní ještě Bítovsko v příhraničí, jako navrácená část
původního okresu, před okupací do r. 1938. „Tak jsme se s Hynkem moc neužili. On
v Praze, já v Moravských Budějovicích. Oba jsme byli plni nových dojmů a myšlenek i
zážitků. Kancelář mého OPM sídlila v soudní budově. Podnájem jsem získala v rodině
dřevosoustružníka, v rodinném domku. Přivezla jsem si s sebou jízdní kolo, které jsem
velmi užila. Denně jsem najela kolem 50 km po vesnicích. Poradny, návštěvy
novorozenců, spolupráce s porodními asistentkami, s lékaři, farními úřady, kontroly
v rodinách podle tehdejších zákonů. Od konce války uplynuly teprve 3 měsíce. U silnice
ležela rozbitá auta, zbraně, v lesích bylo plno poházené munice, snad se ještě někde
skrývali Němci. Po císařské silnici z Jihlavy do Znojma a dál do Rakouska proudily
vojenské kolony, auta i vše co jelo, naložené s nakradenými věcmi – zrcadla, koberce,
nábytek, kola, motorky, to vše se na nich vršilo. Ale ve vesnicích šel dál normální život,
některé mámy čekaly s dětmi na naši pomoc. Ta byla komplikována ještě tím, že leckde
odešli i lékaři do větších měst. Spolu s těmi zbylými a s porodními asistentkami, jsem se
snažila udržet dobrý standard péče o děti na okrese. Večer jsem se vracela do města, kde
v malé hospůdce mi kuchařka schovávala něco od oběda. Ve městě byl pěkný nový
dětský domov. Jednu volnou místnost jsem využila jako noclehárnu pro mladé učně,
kteří pocházeli ze vzdálených obcí. Spolu s chlapci, jsme přivezli vyprošenou slámu a
tou nacpaly slamníky, aby měli na čem spát.“177
„Tehdy Brněnská děvčata a pánové z centrály OPM věděli, že dál už ve studiu
pokračovat nebudu. Přáli si, abych reprezentovala Moravu a odjela na půlroční stáž do
Londýna, jelikož jsem ovládala jazyky, z gymnazijních studií.“178 Věra přijmout
nabídku nemohla pro své svatební plány a společný život s Hynkem posunout o půl
roku nechtěla.
„V říjnu jsem byla vyslána na 14 dní do Valašského Meziříčí. Tam místní lékaři na
kotárech179 vybudovali, ve spolupráci s porodními asistentkami výbornou organizaci
neonatální péče. V zanedbaném kraji tak dosáhli zásadního snížení procenta kojenecké
úmrtnosti. Byl to projekt vhodný v Beskydech, ale nepoužitelný na Vysočině.
V prosinci jsem pak byla ustanovena vedoucí sociální pracovnicí, při OPM v Třebíči, na
vyobrazení č. 15 o úpravě mzdy. Tak jsem se vrátila k rodičům a zahájila práci na
rozlehlém okrese – pěšky, na kole, na lyžích – jsem putovala z vesnice k vesnici.
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V Třebíči byla OPM výborně vedena. Vedoucí úřednice byla precizní, zkušená. Jako
veřejný poručník byl přijat mladý muž bez kvalifikace, ale úřednice ho kontrolovala.
Moje předchůdkyně byla medička, práci rozuměla. Po válce se ovšem vrátila na
univerzitu, aby dostudovala. Spolupracovala jsem s dvěma mladými dívkami, kterým
chybělo potřebné vzdělání. Obě se rády bavily. Musela jsem na ně dohlížet. Kromě
rozšíření sítě poraden do odlehlých končin okresu, se mi podařilo otevřít v Třebíči
prenatální poradnu. V neděli jsem s osvětáři jezdila do větších vesnic. Promítali jsme
film o kojenecké péči doplněný mou přednáškou, osvětový pracovník přednášel o
škodlivosti alkoholismu. V létě jsme zakládali žňové útulky, aby matky měly zajištěnou
péči o předškolní děti, během práce na polích. Objížděla jsem na kole celý okres a
kontrolovala úroveň péče v těchto zařízeních. Podle tehdy platných nařízení jsem
navštěvovala matky nemanželských dětí. U soudu jsem podávala dobrozdání v zájmu
dětí, ve věci rozpadajících se manželství, to byla práce případová. Bylo mi 21 let, byla
jsem mladá, měla jsem dobrou školní průpravu, život však byl složitější než teorie. Stále
jsem se učila.“180 „Jezdila jsem po velkém okrese, kde byla spousta dětí. V létě
cestování bylo dobré, horší za špatného počasí a nejhorší v zimě, když bylo hodně
sněhu. Spolupracovala jsem s místními farnostmi, protože farář s hospodyní měli o své
farnosti přehled. Věděli, kdo má malé děti, kde se narodily, dokázali vytipovat potřebné
a doporučit, kde potřebují zajistit výživu pro děti. Do vzdálených obcí jsem jezdila
osobně a sociální práci dělala sama. Dvě spolupracovnice mi pomáhaly, ale
neplnohodnotně, protože nebyly školené. Kontrolovala jsem jejich zápisy. Pomocnice
docházely na kratší vzdálenosti, pouze po Třebíči a do okolí, kam se mohlo jet dvakrát,
z důvodu úspory času, kdyby někdy byla potřeba, moje revizní návštěva. Na jednu
pomocnici jsem se mohla spolehnout ale na druhou ne, ta mě dokonce okradla.“181
Věra ráno vyjížděla z Třebíče ve 2:00 hodiny s mlékařem, který jel pro mléko. Jezdila
na sever od vrchoviny k Beskydám. Hodně obcí bylo ve velké vzdálenosti. V zimě si s
sebou vezla lyže a pokaždé nosila váhu, aby mohla dítě zvážit. Podle váhy zjišťovala,
zda dítě prospívalo. Ráno, když dojela na místní faru, všichni byli vzhůru a vždy dostala
snídani. Součástí péče o rodiny potřebující pomoc bylo i vyhledávání širšího
příbuzenstva, zejména u osamělých matek. Návštěvy rodin - aby zkontrolovala efekt své
intervence nebo mohla uskutečnit další - opakovala přibližně po třech měsících.
Ukončený případ, a to zejména vzhledem ke strávené době v této lokalitě, nemohla
180
181

Pohlová V. (2006, str. 58-59)
Pohlová V. (2018)

zaznamenat. Ale i tak pracovala s myšlenkou kontinuální péče a při svém odchodu
případy předala nástupnici.
Do oblasti sociální pomoci Věry patřili i nově příchozí obyvatelé. Osídlování
opuštěných území po vysídlení němců probíhalo velmi rychle, v průběhu přibližně 10
měsíců. Nově příchozí do vysídlených území se neuměli postavit k bývalému
zavedenému způsobu práce a nebyl nikdo, kdo by poradil, či by je zaučil. Rozdíly
spočívaly v krajových i regionálních odlišnostech. Lidé, původem z nížin, neznali
sezónní práce na vysočině ani místní možnosti obživy. Podobné situace později
nastávaly i v místech, odkud komunisti vyhnali pracující sedláky z jejich polností a
statků. Paní Věra Pohlová dává důraz na rozdíly při osídlování těchto území Čechy.
Po vysídlených Němcích „neuměli“ hospodařit a po vyhnaných sedlácích „nevěděli“ jak
hospodařit.

Slovem

„neuměli“, zdůrazňuje

národností

rozdíly

a výrazem

„nevěděli“ uvádí, že vyhnaný sedlák si znalosti sebou odnesl. Nikdo neznal způsob jak
vynaložit s pozůstalým majetkem a zajistit si život v nové situaci.
Karel Schelle a Jiří Bílý, přibližují podobné období osídlování, které se také dělo po únorovém
puči v roce 1948: „Dne 30. června se konaly první poúnorové volby do Národního shromáždění.
Opoziční kandidáti nebyli připuštěni a voličům byla předložena jediná kandidátka Národní
fronty, na níž měli komunisté 70% všech mandátů. Zároveň byl přijat zákon o státním soudu.
Začalo zřizování pracovních táborů a tvrdě byli postihováni živnostníci a tzv. kulaci.“182
Komunistická strana svým ústředním výborem, pojmenovala a charakterizovala třídního
nepřítele. Karel Jech používá obecný výraz; „kapitalistické živly“, který pramení v Leninových a
v Stalinových spisech. Označení „statkář“, zahrnuje podnikatele i méně majetnou vrstvu působící
v zemědělství, která měla být v zájmu kolektivizace odstraněna. Původní slovo z ruštiny „kulak“,
v překladu pěst, označuje zámožnějšího samostatného zemědělce a opakem je domácí slovo
„sedlák“, který vzbuzuje dojem dobrého hospodáře.183 Strach komunistů ze sedláků, kteří zůstali
bydlet ve vesnici a pracovali jako námezdní síla v JZD nebo v okolí, jež mohli JZD i vesnici
nejen politicky rozvracet, řešili vysídlením z rodných vesnic a jejich zařazením do jiného
pracovního procesu. Pro tyto sedláky připadala práce v dolech, lomech, cihelnách nebo
i některých průmyslových závodech, která měla být organizovaně kontrolována. Nebo
vystěhování do řídce osídlených pohraničních oblastí s kritickým nedostatkem pracovních sil
k práci, na rozptýlených hospodářstvích, státních statků. 184
Podle Karla Jecha, kolektivizace probíhala podle politických směrnic a pokynů z 9. sjezdu KSČ,
z podzimu roku 1948: „ … byly myšleny především jako návod k praktické činnosti pro
funkcionářský aktiv, na všech úrovních, a to při účelovém využívání existujícího právního řádu,
jehož použitelná ustanovení měla poskytovat legální záštitu, při upevňování poúnorových pozic
komunistické strany a vytvářet základní zákonitosti i při diskriminovaných a likvidovaných
vrstev společnosti. Současně dával orientaci k již započaté přípravě, event. novelizaci řady
zákonů, jejichž posláním bylo vytvořit spolehlivý legislativní základ, pro koncepci přechodu
k socialismu, v podmínkách „zákonitě se zostřujícího třídního boje“.“ 185
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Věra Pohlová se také zabývala a pomáhala sociálně slabým lidem v Židovské čtvrti
města Třebíč, kterou dnes navštěvují turisté. „Většinou muž měl závislost na alkoholu a
důsledkem bylo, že ženě nezbyly peníze na domácnost, a moje práce v rodině se
zaměřovala především na potřeby dítěte.“186 Věra také vytvářela prostředí, aby si matky
mohly samy pomoci v rámci širší rodiny. Vyhledávala kontakty a zprostředkovávala
navázání přerušených rodinných vazeb.
Změny ve společnosti se začaly projevovat a vzájemně se prolínaly. Věra zjišťovala,
jestli je péče o děti dobře zabezpečena.
„Do pracovní vytíženosti začaly prosakovat politické změny, které mohly vést ke
zlepšení, leč zastávaly politický charakter, stejně jako dnes. Vlivem politiky cesta ke
zlepšení přestávala být zřetelná. Očekávané nové změny, které mohly vést ke zlepšení,
však nenastaly.“187
Práce byla pořád, na vyvlastněných majetcích z větších statků, na poli, nejen o žních a
péče o zvířata.

Při sezónních pracích na poli se zemědělci učili způsobu práce

s technikou. Matky byly nuceny pracovat ve statcích a neměly dostatek prostoru k
hlídání svých dětí.

„Těmto matkám jsem musela zajistit pomoc s ohlídáním dětí.

Zjišťovala jsem, zda je zavádění jeslí pro děti dostatečné a jestli matky mohou bezpečně
pracovat. Kontaktovala jsem místí starší ženy, aby mladým, pracujícím matkám
pomohly. Ve způsobu života lidí vynikaly krajové odlišnosti, pracovnice musely pružně
reagovat a využívat metod sociální práce. Jiné spolužačky pomáhaly v péči o nemocné
tuberkulózou a také zakládaly jesle. Staří lidé, kteří žili ve vícegeneračních rodinách,
pomoc nepotřebovali, jelikož rodiny stále držely pospolitost. Do vícegeneračních rodin
Věra docházela pouze v případě potřeby.“188
Věra Pohlová konzultovala sociální práci v oblasti tuberkulózních nákaz s jinou
kolegyní, jež ukončila zdravotně-sociální školu dříve, a která jezdila do okolních vesnic
za „tuberáky“. „Jakmile byla matka nakažená tuberkulózou, společně řešily finanční
stránku a jaké má možnosti, aby tubera nebyla v rodině.“189
Součástí aktivit Věry Pohlové byla i osvěta: „Přednášela jsem všude, kde to bylo v obci
domluvené, na národním výboru, v tanečním sále, v kulturním domě, v pohostinství. Ve
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spolupráci s doktorem, se kterým jsme přednášeli o uvědomění zdraví. V neděli učitel
měl přednášky proti alkoholizmu. Dopravovali jsme se autem doktora a učitel si auto
půjčoval. Já jsem zároveň měla promítání pro mladé maminky, jak mají pečovat o děti,
od mimika po větší dítě. Rozmnožovala jsem návody k výživě dětí. Vzpomínám také, že
s doktorem jsme měli autonehodu na ledu, smyk a srážka s dalším autem, rozbila jsem
si hlavu.“190
Tuto praxi shrnula Věra následovně: „Zastupovala jsem zájem dítěte při soudních řízení
před rodiči i před státem. Byla jsem přítomna u rozvodových řízení, když se rodina
nemohla dohodnout. Většina případů byla z nevěry partnera či alkoholismu. Vypovídala
jsem u soudů, o proběhlém sociálním šetření v rodině. Vystupovala jsem jako
zastupující orgán za dítě. Práce byla velice intenzivní, soudci věděli o mém studiu a
vzdělání, dostávala jsem často slovo a vedla dlouhou řeč.“191

190
191

Pohlová V. (2018)
Pohlová V. (2018)

Obrázek č. 15: Oznámení o úpravě mzdy

„Hynek v tu dobu studoval v Praze, konaly se tábory, semináře a první zkoušky. Do
Třebíče zajížděl za těžce nemocnou maminkou jenom na krátký čas. Málo jsme se spolu
vídali, moje maminka i já jsme Hynkovu maminku navštěvovaly v nemocnici i doma.
Léky, které jí lékaři předepisovali, nebyly k dostání jinak a my jsme je složitě sháněli po
lékárnách. Ani poválečné zásobování se nelepšilo a lístkový systém pokračoval. UNRA
dodávala do Evropy potravinovou pomoc – mouku, solené máslo, sušená vajíčka, kakao
a podobně. V zámoří se také konaly sbírky šatstva pro Evropu. Válkou zničené Země se
jen pomalu vzpamatovávaly, roztržené rodiny se shledávaly, ale mnozí se ocitli opuštění
a sami. Zima 1945-1946 byla mrazivá a oslabení lidé podléhali chřipce. Po Novém roce
byla Hynkova maminka opět hospitalizována, na její těžkou srdeční vadu tenkrát léky
nebyly. Mladý ošetřující lékař přistoupil k punkci dutiny břišní, ale do hodiny po
zákroku nastal kolaps a maminka zemřela. Pro Hynka to byla velká rána. Svou
maminku miloval, zůstal docela sám, bez domova. Nemohl ani platit nájem za byt,
neměl žádný příjem, v koleji bydlel a stravoval se na dluh. Jen obětavá tetička Antonie
Foltýnová se mu snažila nahradit ztracený domov.“192
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4 O rodině manželů Věry a Hynka Pohlových
Manžel Hynek Pohl narozen dne 11. 5. 1924 v Třebíči, zemřel dne 5. 10. 1986 v Praze
ve věku 62 let.
Věra Pohlová vzpomíná na svého Hynka, vždy s velkou láskou. Nyní, jak mu pomáhala
v době společného studia: „Hynek byl nadaný, ale neučil se, procházel se čtyřkami, ve
třídě hrál roli třídního šaška. Přitáhla jsem ho k učení, trochu jsem mu pomáhala, takže
brzy neměl už žádnou čtyřku. … Hynek měl později velmi dobrý prospěch, ve třídě
jsme si oba získali autoritu spolužáků.“193
Věra Pohlová zaznamenala Hynkovo působení v Říši: „Hynek a ostatní spolužáci
odjížděli v transportech na různá místa určení, od Rýna až po Pomořany. Jeho skupina
se dostala do Rückersdorfu u Norimberka, kde pracovali u fy Diehl, Metall, Guss u.
Presswerk u strojů, ve „Warmpresse“. Spali ve velkém tanečním sále místního hostince
– systém lůžko a kufr – pracovní doba byla 12hodinová. Tak jsme prožívali nejkrásnější
léta našeho mládí, Hynek a já. Stále, při nebezpečí náletů v krytu, s kufrem
nejpotřebnějších věcí. Také ubytovna v Rückersdorfu dostala zásah a shořela, pak byly
podmínky pro Ausländry ještě primitivnější. V továrně pracovali vedle sebe mladí lidé
nejrůznějších národností – Poláci, Francouzi, Srbové, Sověti a Češi. Němečtí
Werkschutzmanni dozírali nemilosrdně na pracovní výkony, hlídali, aby nikdo
nesabotoval, na místě tvrdě trestali.“ … „na podzim 1944 poslala firma Diehle, u níž se
„přeškolovali na tovární dělníky“, Hynka místo domů, jako kontingent pro
polovojenskou Organ Todt, do Düsseldorfu. Tato organizace zaměstnávala Ausländry
nejrůznějších národností, měla vojenské vedení, pracovala ve službách nacistické
armády – stavěli opevnění, komunikace, letiště atd. Místo, aby jeli domů, otročili tam na
Rheinstadionu, sportovním stadionu, přeměněném na přífrontové letiště. V dřevěném
baráku, bez topení, vody, o bídné stravě, odklízeli vše po náletech – včetně
nevybuchlých bomb, zasypávali krátery a odklízeli trosky. Bylo jich 20 – Čechů a
Poláků po 10. A ti polští chlapci zahynuli den před Štědrým večerem – bomba byla
časovaná. V Düsseldorfu, po novém roce, využil Hynek znalosti němčiny, pracoval pak
na ošetřovně OT ve městě s dvěma Francouzi. Při cestě pro léky do Duisburgu se dostal
do kanceláře velitele OT, jako studující bohoslovní obměkčil sekretářku toho velitele –
evangeličku – a získal, s její pomocí povolení k odjezdu do Protektorátu, pro celou
skupinu českých chlapců, které je opravňovalo použít vojenské vlaky. To byla výhra –
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tehdy civilisti, směli normálními vlaky cestovat, jen na vzdálenosti do 70 km. Unikli tak
všichni z frontového pásma začátkem února 1945. Po cestě byl vlak 3krát ostřelován
hloubkovými letci US Army, zvanými „kotláři“. To, byli nízko létající letci, kteří se
snesli nad jedoucí vlak, naznačili útok, vlak zastavil, lidé se skryli v polích, letec se
vrátil a rozstřílel kotel lokomotivy, tím ji vyřadil z provozu.“194
„Hynek po válce mohl uskutečnit svůj záměr, stát se duchovním. Začal studovat školu
českomoravské církve husitské v Praze. Škola umožňovala vzdělání i pobyt bezúplatně
s tím, že nízkou částku splatí po ukončení studia ve splátkovém kalendáři.“
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Věra

hodnotí cenu studia jako levnou a splátky malé, protože dokončené studium bylo
v zájmu církve. Hynek studoval dva roky.
Věra bydlela u rodičů v Třebíči a u Moravských Budějovic a pracovala v oblasti péči o
dítě. Po dokončení studia měli Věra a Hynek svatbu. Hynek rodiče již neměl. Neměl
nikoho z mikro rodiny, jen tetičku se strýcem. Po Hynkově vysvěcení odjeli Pohlovi do
Klatov, na místní farnost. Poté byl Hynek přeložen do Hluboké nad Vltavou a poslední
cesta za prací, byla do Prahy.
Svatební den 27. 9. 1947 manželů Věry a Hynka Pohlových, na svatebním vyobrazení č.
16.

194
195

Pohlová V. (2006, str. 51-53)
Pohlová V. (2018)

Obrázek č. 16: Novomanželská fotografie manželů Pohlových

4.1 Děti manželů Pohlových, Věra, Jiří, Maria
Dcera RNDr. Věruška Kůrková CSc., narozená Pohlová dne 21. 10. 1948 v Klatovech,
dnes 70 let.
Syn Ing. Jirka Pohl, narozen dne 20. 6. 1951 v Třebíči, dnes 67 let.
Nejmladší dcera Ing. Mařenka Stilerová, narozená Pohlová dne 21. 5. 1958 v Praze,
dnes 60 let.
Věra Pohlová, je na své děti náležitě pyšná. „Všechny děti jsou výteční matematici, ale
každý z jiné strany, vědátorka, technik u dopravce, finančnice a správa daní. Dcera
nejstarší odjíždí do Ameriky, ve Washingtonu přednáší ve škole.“196

4.2 Původní rodina Hynka Pohla
Maminka, Matylda Pohlová rozená Kremláčková 1895-1947 a otec, Ignác Pohl 18901942.
„Ignác narukoval r. 1911 na tříletou vojnu. Ve vojenském mundúru zůstal až do r. 1918.
Vrátil se jako vážný, smutný muž, poznamenaný válečnými zážitky. Oženil se
s Matyldou Kremláčkovou, která sloužila ve Vídni.“ ... „Ignác pilně pracoval, koupil si
malý domek. V jeho rodině žila jeho matka, Hynkova babička. Narodili se dva chlapci,
ale oba záhy zemřeli. Pak přišel na svět Hynek, bylo to v neděli, jak maminka Hynkovi
vyprávěla. Po něm ještě Boženka, ale ta zemřela na srdeční vadu v 10 letech. Maminka
Matylda onemocněla záhy po třicítce, těžkou srdeční vadou, stala se invalidní. Když
Baťa koupil továrnu v Borovině, zavedli tam změny ve výrobě, včetně pásového
systému, kdy dělník prováděl jediný druh výrobní operace, v rychlém tempu. Tomu
stačili jen mladí pracovníci. Ignác jako mistr měl popohánět pomalejší pracovníky.
Vzepřel se tomu, byl vedením Baťovy továrny propuštěn a dostal se na „černou listinu“.
Nemohl pak v Třebíči sehnat práci. Protože na domku vázl dluh, museli Pohlovi svůj
domek prodat. Matyldin bratr přiměl Ignáce, aby se stal podomním obchodníkem a
trhovcem. To byla špatná rada, lidé v době krize neměli peníze a Ignác neměl pro
obchodování vhodnou povahu.“197 „Tatínek manžela, Ignác byl na nucených pracích
v Reichu, odkud se vrátil smrtelně nemocný. Zemřel na tuberkulózu.“198 „Nemocná
maminka se upnula na své děti, po Boženčině smrti už jí zbyl jen Hynek. Vedla ho
k čistotnosti, věřila, že bude mít v životě štěstí, že bude lékařem, pánem, že ji vyléčí.
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Žili ve stísněných poměrech, maminčina invalidní renta byla almužna. Po smrti otce /v
52 letech/ byl Hynek její jedinou oporou. Nakupoval, nosil ze dvora vodu, pral i drhnul
podlahu. Bydleli ve dvorním přístavku u hradeb nad řekou, za domem na náměstí.
Hynek nacházel podporu v malém domku na Potoce, ten patřil Agustýnu Faltýnovi,
košikáři, manželu Antonie Pohlové, Hynkovy vzácné tetičky. Sama bezdětná, pomáhala
svému synovci ze skromných prostředků, jak mohla.“199 „Manželova milovaná
maminka Matylda, byla dlouho nemocná, zemřela těsně před naší svatbou.“200

199
200

Pohlová V. (2006, str. 46-47)
Pohlová V. (2006 str. 59)

4.2.1 Rodokmen rodiny Pohlových

4.3 Klatovy jaro až podzim roku 1948
Mladí novomanželé Pohlovi se přestěhovali do Klatov, kde měli přislíbená pracovní
místa. Pan Hynek v Klatovské farnosti a paní Věra na pozici sociální pracovnice města
Klatov. Hynek měl tehdy ještě nesamostatnou práci pomocníka faráře, ačkoliv farář měl
nižší vzdělání než Hynek. Pozice sociální pracovnice byla obsazená místní neškolenou
dívkou. Pro Věru Pohlovou už zaměstnání v sociální práci nebylo, ač jí bylo slíbeno.
Začala pracovat v církvi jako učitelka náboženství po okolních obcích, ve školních
malotřídkách. Jezdila do škol pouze tam, kam vedla železniční trať, ale manžel se
motorkou dostal všude, kam potřeboval.
Pohlovi žili v nádherné přírodě, v kraji nad Klatovy přesto Věra Pohlová nemá dobré
vzpomínky na pobyt. Pohlovi bydleli u starého pana řídícího a ten měl dva syny, také
učitele. „Kluci vodili přes kopečky. Využívali znalosti místních lesů a převáděli přes ně
lidi do Německa. Pohraniční oblasti již byly hlídané vojskem.“201 Doma slýchala, jak se
domlouvají přes dveře pokoje.

Obávala se zachycení převaděčů stáními orgány a

prožívala napětí společně s uprchlíky. Současně sledovala politický vývoj. Sledovala
dobu, která se neobracela k dobrému.
„V Klatovech byli lidé názorově rozděleni. Bývalí fašisté a vlajkaři se ocitli na špici
vedení města, jako horliví komunisté, věrní novým mocipánům. Komunisti měli vše
dobře promyšleno a sovětští poradci jim pomáhali plnit záměry J. V. Stalina. V únoru se
vše vyhrotilo abdikací části ministrů a generální stávkou. Pravice byla smetena a
Klement Gottwald triumfoval, když mu nemocný Beneš podlehl.“202 Věra Pohlová
vzpomíná, že doma 25. února 1948, při vaření v podvečer, poslouchala s napětím
rozhlas: „vařila jsem knedlíky. Právě jsem jeden knedlík vyndala z vařící vody, když v
přímém přenosu ze staroměstského náměstí v Praze K. Gottwald, čekajícím
komunistům vyhlásil: „přicházím z hradu, pan prezident přijal mé návrhy …“ leknutím
jsem knedlík upustila. To bylo znamení! Akční výbory, začaly vše řídit a řádit,
vyřizovaly si účty s některými zaměstnavateli, zaměstnanci a vedoucími, zabavovaly
zboží obchodníkům a živnostníkům. Na hranicích byl neklid. Mnozí lidé utíkali přes
blízkou Šumavu „za kopečky“. Vězení bylo plné těch, kteří byli na hranicích
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chyceni.“203 Hynek Pohl docházel za lidmi do vězení, kterým se útěk nezdařil. K
možnosti návštěv zadržených využíval záminku poskytnutí potřeb duchovní podpory.
Po setkání Hynek Pohl kontaktoval rodiny, protože neměly žádné zprávy o zadržení
jejich člena.
Opuštění republiky, spočívající v neoprávněném opuštění území státu nebo v neuposlechnutí
úřední výzvy, k návratu ze zahraničí či neúspěšný pokus, bylo trestným činem politické povahy.
Pachatel, se stal nepřítelem státu, podle zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické
republiky, který nahradil zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon do 1962 a nahradil nový zákon č.
140/1961 Sb., trestní zákon.
Těžkosti emigrantů, spolu se systémem pro přijímání uprchlíků se začaly pomalu rozvíjet. Stále
trvaly vzpomínky na válku. V poraženém Německu byla stále bída: Uprchlíci byli po přechodu
hranice prověřováni. V uprchlických táborech požádali o azyl a přihlásili se k emigraci do
některé demokratické země. Vyřízení žádosti trvalo i dva roky, které strávili v některém z
uprchlických táborů. V květnu 1948 vznikl z iniciativy československých exulantů (zejména
bývalého zástupce ČSR v OSN Jána Papánka) Americký fond pro československé uprchlíky
(AFCR). Občanské sdružení sbíralo prostředky pro podporu uprchlíků a organizovalo jejich
přesídlení, zejména do USA. AFCR pomohlo do roku 1990 umístit ve svobodném světě přes 100
tisíc uprchlíků z Československa. V USA pak asi 20 000 osob.
Útěky probíhaly v emigračních vlnách, jako reakce na komunistickou diktaturu v
Československu. První masivní vlna byla po únoru 1948 a druhá vlna uprchlíků byla po roce
1968. V období, od roku 1948 do roku 1989, opustilo republiku proti vůli režimu přibližně 200
000 občanů Československa.204
Pohraniční stráž a Státní bezpečnost se podílely na usmrcování a porušování lidských práv
uprchlíků a na tragických osudech osob. Nesou zodpovědnost za udržování drastického režimu,
na západní československé státní hranici. 205
Martin Pulec, zpracoval seznamy osob usmrcených na státních hranicích, v letech 1945–1989 a
vyčíslil jejich počet na 48 925 osob, zadržených pohraniční stráží v období 1950–1989.206

Chování lidí, které zažili Pohlovi v Třebíči, bylo podobné i v Klatovech. Věra Pohlová
popsala tehdejší totalitní praktiky. „Komunisti vyvlastňovali domy s krámky na
Klatovském náměstí a zneužívali všeho. Původní obyvatelé a vlastníci odcházeli pryč.
Trvalo nějaký čas, než přišli normální lidé do prázdných domů. V poválečné situaci
Český lidi vyháněli Německý lidi, panovalo vzájemné nepřátelství. Do toho odsouvaný
německý lid po cestě z nepřátelství něco zapálil.“207 Komunistický předseda národního
výboru Klatov se pravděpodobně o pracovním zaměření Věry Pohlové dozvěděl přes
církevní farnost. Komunisti potřebovali zajistit péči o děti v poválečném Klatovsku a
hledali někoho, kdo to udělá. Komunisti Pohlovým nařídili dobrovolnou letní péči o děti
z Klatov, po odsouhlasení jejich záměru doktorem. Nedaleko několik kilometrů od
Klatov, na svahu nad železnicí byla prázdná stavba, podobná zámečku. Zámeček byl
203
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plně vybaven, koupelnou s vanou i teplou vodou, měl hospodářství, rozsáhlou okrasnou
a užitkovou zahradu. Církev zprostředkovala podporu z UNRRA, zajištěním dostatku
oblečení, jídla, cukru atd.
Organizace UNRRA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Správa
Spojených národů pro hospodářskou obnovu a pomoc. Organizace pro poválečnou pomoc
evropským zemím, založena 9. listopadu 1943. Hlavním donátorem byly Spojené státy a dalších
47 členských zemí organizace UNRRA se podílelo, asi 1/3 z celkových nákladů.
Zástupci vlády Československa jednali s představiteli organizace UNRRA v lednu 1945, o
okamžité pomoci pro republiku. „Republika byla charakterizována jako stát, který velmi utrpěl
nepřátelskými akcemi s důsledky okupace, a současně projevil účinný odpor v boji proti
nepříteli.“ Pro Československo proudily od dubna 1945 zásilky do námořních přístavů a poté
byly přiváženy v železničních vagónech. Zásobovaly především nemocnice a zajišťovaly
bezplatné stravování ve školních jídelnách. Zásilky obsahovaly potraviny, ošacení, obuv,
suroviny pro textilní a chemický průmysl, a některé také byly směřovány i k prodeji. Sloužily k
obnově vozového parku, železničních drah, dodávaly pohonné hmoty a oleje.
Dodávky měly zásadní význam v prvních poválečných měsících v Československu a výrazně
přispěly ke stabilizaci státního rozpočtu.
Akce tlumila poválečný euforický vliv sovětské propagandy a byla od počátku zpochybňována
komunistickými politiky. „Po roce 1948 akce UNRRA postupně upadaly v zapomnění.
Komunistický režim propagandisticky využíval zejména dodávek potravin ze SSSR, které
zmírnily následky katastrofálního sucha v roce 1947.“208

Přes UNRRA byly zajištěny potraviny pro děti z Klatov a dalším obyvatelům
Československa. „Na léto chystal Hynek letní tábor pro 80 dětí. Takové akce měly
podporu z UNRy. Byl nám propůjčen malý zámeček v Hořákově, uprostřed ovocného
sadu, konfiskát po Němcích, kde se blízko páslo stádo krav. Byla to spíše větší lovecká
chata v krásném šumavském podhůří, blízko Čerchova. Hynek byl pověřen vedením, já
jsem tam byla jako zdravotnice, pomáhalo nám několik mládežníků z církve, odkud
byla většina dětí. Ostatní děti přišly na doporučení OPM a lékařů. Všechny děti se
potřebovaly dobře najíst. Měli jsme dostatek jídla z UNRy – mouky, cukru, másla,
kakaa, vše doplněné ovocem dozrávajícím na stromech sadu, knedlíky v kuchyni nám
vařily dvě místní ženy, bývalé zaměstnankyně „panstva“.“209
„Rodiny, které chodili na bohoslužby k manželovi, se dozvěděli o možnosti, kousek od
Klatov, asi 2-3 stanice vlakem k Šumavě, ozdravného pobytu pro děti. Klatovské děti
měly možnost ubytování a maminky je mohly pravidelně navštěvovat v neděli. Děti
měly možnost neomezeného pobytu po dobu letních prázdnin, do začátku školního
roku. Matky tuto nabídku využívaly, jelikož si plně uvědomovaly nedostatečnou výživu
svých dětí z období války a viděly zajištěnou hygienu, dostatek jídla a spousty ovoce
208
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pro své děti.“210 Věra Pohlová sledovala váhový přírůstek dětí a předávala informace
matkám, jak zajistit kvalitní výživu pro děti. … „Manžel praktikoval i využíval znalosti
skautu, pomáhal, věnoval se klukům a společně jsme cvičili a zpívali. V jednom období
jsme měli i sto dětí. Řešili jsme běžné a závažné záležitosti vyplývající z pobytu
například: donesené vši od jedné dívky i chlapce, který plakal a nebyl k utišení od
štípnutí od vosy. Děti začaly prospívat. Aktivitu podporoval místní doktor.“211
Matky si při bohoslužbách sdělovaly poznatky a vážily si užitečné činnosti Pohlových.
Komunističtí představitelé Klatov se chlubili prací Pohlových, ale za užitečnou a
záslužnou práci jim ani nepoděkovali. Předseda Klatov a jeho manželka si práce
Pohlových nevážili a paní Pohlovou pouze úkolovali svými požadavky na letní
ozdravný pobyt. „Když byl zaznamenán úspěch, dětem se dařilo a přibývaly na váze,
manželka předsedy si veškerou činnost vzala za svůj úspěch,“212 s povzdechem líčila
Věra Pohlová zákulisí ozdravného pobytu dětí. Pohlovi věděli, že činnosti jsou na jen
krátkou dobu a již si uvědomovali, že je čeká, ještě něco horšího.
„Komouši si nepřáli, aby byla pomoc poskytována ze západu, který nabízel a dával lepší
možnosti. UNRRA byla po krátké funkční době zakázána, na příkaz sovětů.“213 Ještě
před zrušením působení organizace, Věra získala výbavu pro dítě a nastávající matku,
protože již v létě čekala první dceru Věrku. A mezi tím sociální práce s rodinou a dětmi
realizovaná OPM, tak jak ji znala z dob, kdy se konstituovala (z vyprávění otce), kdy ji
studovala i sama rozvíjela při své praxi, začala nenávratně mizet. Změna, kterou mělo
přinést sjednocení pomocí zákona plánovaného ještě před válkou, sice byla očekávána,
ale

nikdo

netušil,

že

nakonec

dojde

v důsledku

všech

změn

k částečné

deprofesionalizaci péče, a to nejen o mládež, ale u všech cílových skupin.

4.4 Hluboká nad Vltavou
Rodina Pohlových se přestěhovala do Hluboké nad Vltavou, v roce 1948. Hynek Pohl
dostal do správy poměrně širokou farní obec. Bydleli v hezkém dvoupokojovém bytě, v
budově fary, kde také bydlela další rodina. Věra Pohlová na pobyt v Hluboké vzpomíná
jako na krátké dvouleté, rodinné období.
„Zabydleli jsme se a vše fungovalo podle našich představ. Starala jsem se o malou
holčičku. Manžel objížděl farníky na motocyklu. Zatím obec věřících byla živá, Hynek
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byl zaměstnán celých 7 dní v týdnu. V okolí bylo několik středisek, v neděli mívali i
troje bohoslužby. Též biblické hodiny konal na třech místech. K tomu byla setkání
mládeže, nedělní škola, křty, svatby, i pohřby. Na školách v okolních obcích učil
náboženství. Jeho motorka byla velmi užívána, jezdil za každého počasí.“214
Věra Pohlová použila výraz: „Tu máš, čerte kropáč,“ při vzpomínání na dobu, když
Hynek dostal povolávací rozkaz: „Listonoš najednou přinesl povolávací rozkaz, aby
Hynek narukoval, i když měl odklad. Hynek absolvoval základní vojenskou službu,
v posádce na Zelené hoře u technického praporu. Po dohodě biskupa s vojskem, k jeho
potřebě v nové farnosti se Hynek mohl vrátit domů. Měli jsme hodné sousedy, kteří
pohlídali dcerku Věrušku, které byl necelý rok, abych mohla jet za manželem.“215
V období, když byl manžel na vojně, měla Věra finanční prostředky od církve za zástup
ve farní kanceláři. „Vykonávala jsem farní administrativní činnosti, poskytovala jsem
poradenství, vyřizovala telefonáty, zprostředkovávala faráře ze sousedních farností,
například při úmrtí anebo křtin. Lidé byli běžně zvyklí na úkony faráře.“216
Hynek Pohl po necelých dvou letech působnosti v Hluboké nad Vltavou přesídlil do
farnosti na Královských Vinohradech v Praze. Než Pohlovi získali byt, manžel dojížděl
do Hluboké za rodinou. Věra již očekávala syna, ještě než se přestěhovali na Vinohrady
do Prahy.

4.5 Vinohradská farnost 1950-1960
Věra Pohlová popisuje život za komunismu: „Situace v naší zemi se zhoršovala,
vládnoucí KSČ úplně změnila život naší rodiny i dalších lidí. Vláda nacistů byla
nahrazena vládou komunistů, liberální systém nahradila další totalita.“217
Ještě 7 let po válce platil lístkový systém, který ukončila měnová reforma v květnu
v roce 1953. „S konečnou platností, propadly všechny dosud vázané vklady. Došlo
k měnové reformě, kromě malé částky byly hotovosti měněny v poměru 1:50. Strana
zesílila tlak na zemědělce, a i když zemřel Stalin a po něm i Gottwald, komunistická
moc – se neotřásla.“ A „Každý musel pracovat, jinak byl trestán jako příživník. Matky,
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věnující se péči o děti, byly považovány za méněcenné – naopak zásluhy matek, které
od 6 neděl dětí svěřovaly jeslím, byly vyzdvihovány.“218
Po přestěhování rodiny na Královské Vinohrady se Věra Pohlová nadále starala
o domácnost a pečovala o děti a o manžela. „Manžel po návratu z vojny dostal novou
farnost a my se stěhovali na Královské Vinohrady, do Dykovi ulice. Na Vinohradech
mnoho let působil farář Arnošt Šimšík219, který vše vybudoval. Biskup chtěl, aby Hynek
zastoupil pana Šimšíka.“220
V rodinném období Věra podporovala manžela, byla jeho oporou a rádkyní v sociální
tématice. Předávala teoretické znalosti i zkušenosti z praxe k podpoře vinohradských
farníků. Stala se návodcem svému manželovi, při uplatňování sociální práce v oblasti
církevní pomoci.
Věra popsala svého Hynka: „Když stál u oltáře, v černém taláru, s rudým kalichem na
prsou, to byl opravdový pastýř svých oveček. My, jeho rodina, jsme tvořili zázemí
všech těchto mnohých aktivit. Pro nás měl jen několik hodin v neděli odpoledne.“221
„Ve věku 27 let byl Hynek postaven do čela veliké náboženské obce /asi 10 000
věřících, s krásným moderním Husovým sborem. Ve farní kanceláři, i kromě dvou
úředníků, pracovalo ještě několik dobrovolnic, tři duchovní, jeden kazatel, dva profesoři
– katecheté vyučovali náboženství na středních školách, šest učitelů na obecních
školách. Ve sborových místnostech se scházela mládež, biřmovanci a nedělní škola,
konaly se biblické večery. V kanceláři, Sboru služby, se soustřeďovala dobrovolná
činnost sociální i pastorační. Farář Šimšík se zasloužil o vybudování Dětského domova
v Jílovém i Domova důchodců ve Všetatech.“222 Hynek Pohl přebral mimo pastorační
péče i sociální aktivity, se sociální prací mu po celou dobu jeho praxe Věra pomáhala.
Sama se zmínila, že se seznámila s Bertou Mildovou-Bílkovou předsedkyní pracovnicí
Ústředí sociální práce CČS Církve československé.
„Pro Hynka, mladého vesnického faráře, to byl těžký úkol. Proč byl vybrán on na toto
místo, ačkoliv o postavení faráře na Vinohradech by se bylo rádo ucházelo mnoho
jiných? Dělnický původ, to byla ta věc, která v té době rozhodovala u komunistů. Na
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začátku 50. let měla být CČS v jejich rukou, nástrojem proti církvi katolické. A tak
někteří činitelé chtěli tehdy mít na velkých farách dělnické kádry. To bylo Hynkovo
neštěstí – domnívali se, že je bude poslouchat. Tak on, který nikdy nebyl komunistou, se
stal pěšcem na šachovnici.“223
Věra Pohlová pokračuje ve vyprávění: „k dispozici byl velký služební vinohradský byt,
bratr Mirek měl ukončenou vysokou a bydlel s námi a rodiče neměli v domku v
Hrotovicích vytápění tak bydleli v zimě s námi také a my zase jezdili za nimi v létě.“224
Vzrůstal protináboženský tlak, komunisté zrušili domovy založené farářem Šimšíkem a
bez náhrady přešly do státní správy. „Věřící a děti věřících byli diskriminováni v práci i
ve školách. Křty a svatby se konaly jen soukromě, i pohřbů ubývalo. Řada farářů
odcházela do civilního zaměstnání, jiným úřady odebraly státní souhlas, byli i
žalářováni. … Ubývalo dětí ve sboru, Hynek se ještě usmíval, ale jeho úsměv
kameněl.“225
Hynkův úsměv krátce rozzářila novorozená dcera Maria v květnu 1958, ale jeho
problémy v církvi nadále pokračovaly. „Na Hynka byl činěn nátlak před volbou Dr.
Nováka do funkce patriarchy církve. Hynek měl velký vliv na ostatní duchovní, kteří si
ho vážili pro jeho opravdovost. Vedení Hynka žádalo, aby Nováka doporučil a postavil
se za něj, aby jeho volba proběhla bez komplikací. Hynek se chtěl vzepřít. Uzavíral se
do sebe, nenacházel nikde v církvi oporu, všichni se báli. Hynek cítil odpovědnost za
rodinu, 3 děti. Tuto situaci vyřešil tím, že svlékl talár, opustil svou náboženskou obec a
koncem září 1960 odešel ze služeb církve dřív než by mu byl odebrán státní souhlas.“226
Věra Pohlová sdílela situaci s manželem, který nejednou řekl, že již nemůže sloužit
Bohu. Odmítl podpořit volbu nového patriarchy církve, pro rozdílné názory
s komunisty. Viděl falešnost a neupřímnost doby. Po odchodu z církve se rozhodl pro
jinou pracovní činnost. „Šel manuálně pracovat, jelikož byl nadále v církvi oblíbený,
zůstal nám služební byt. Pracoval jako dělník – tesař, na Hlávkově mostě. … jediný
manžel mého života,“ svěřuje se s láskou v očích, paní Věra.
„Zůstali jsme v bytě na Královských Vinohradech a mohli se k nám přistěhovat moji
rodiče. V rodině bylo málo peněz, začali jsme platit nájem za vinohradský byt, a proto
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jsem ihned nastoupila do práce. Přijali mně u poštovní poukázkové ústředny na
Smíchově. Hynek si začal doplňovat vzdělání, byl výborný matematik, ale pak byl
nemocný.“227

4.6 Vinohradská nemocnice od 1961 do 1968
Ředitel Vinohradské nemocnice nebyl spokojen s výsledky sociálního oddělení, protože
katolická pracovnice upřednostňovala duchovní záležitosti pacientů, před sociálními.
Věra se o tomto problému dozvěděla od jedné ze svých bývalých spolužaček, se kterými
stále udržovala kontakt. Proto se přihlásila k pohovoru, ke kterému byla následně
vybrána. „U pohovoru s hlavní sestrou jsme si padly do oka a ředitel shledal mou
vysokou odbornost. Následně zajistil v sociálním oddělení výměnu pracovnic.“228 Věra
sdílela svou radost z návratu do známého nemocničního prostředí, kde zůstala prospěšná
až do doby odchodu do důchodu. Bonus shledala z blízkosti k místu svého bydliště. Do
práce chodila pěšky nebo jezdila tramvají. Pracovní doba v sociálním oddělení byla
pevná, denně od rána, do 16:00 hodin, kdy se navracela z práce domů. V sociálním
oddělení pracovaly dvě sociální pracovnice. Druhá kolegyně však neměla sociální
vzdělání, byla zdravotní sestra.
Věra Pohlová popisovala skutečnosti, které se odehrávaly v nemocničních odděleních,
za její působnosti sociální pracovnice. „I v nemocnici vládla tvrdě KSČ! Schopní lékaři
byli vytlačováni – kariéristy. Na prvním místě byla věda, na druhém výuka mediků,
teprve na třetím byli pacienti. Tehdy tam ještě nebyli ani psychiatři, ani psychologové.
Proto jsme byly volány ke všem sebevražedným pokusům, kterých tehdy nebylo málo,
musely jsme navrhnout lékařům další řešení – buď převoz na psychiatrii, nebo po
ukončení léčby u nás, od propuštění domů po pohovory s pacientem, rodinou. Moje
zkušenosti s prací případovou ze studií, spolu s darem vcítění, mi otevíraly cestu
k pacientovu nitru. Řešila jsem též případy lidí zmatených, senilních. Ale bezdomovci
tenkrát neexistovali. Na popáleninách, které tehdy sídlily v Legerově ul., bylo mnoho
těžkých pacientů s trvalými následky. Na plastice byly děti s rozštěpy, lidé s
poúrazovými ztrátami končetin. Moje práce mne naučila se povznést nad
malichernostmi, nad pachtěním po úspěchu, naučila jsem se vážit si každého dne.“229
„Oddělení psychiatrie běžně tehdy nebyla a nebyla ani vytvořena oblast prevence
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suicidálních tendencí.“230 Suicidální chování se řešilo, až po dokonání suicida jedincem,
které končilo záchranou. Věra Pohlová pracovala se suicidními pacienty. „Shledala jsem
dva významné okruhy suicidních pokusů, jednak nešťastně zamilovaných holčin do
učitele a významnější okruh, co do počtu otrav u mužů.“231 Věra Pohlová při
rozhovorech s pacienty, nahrazovala terapii a postupovala metodicky. Tím získávala
jejich důvěru. Ukazovala jim novou cestu do života, například aby zůstali na živu pro
své blízké. Z rozhovorů se také dozvídala i o nesnesitelném tlaku komunistů, když
s nimi

lidé

nesouhlasili.

Stěžejním

a

bezvýchodným

úskalím,

z

takového

nesouhlasného jednání, mužům vycházelo, že vlastní rodina z jeho přičinění, bude
následně trpět.“232 Věra Pohlová shrnula období: „Velké tlaky na muže, ale ženy tlaky
musely unést pro rodinu.“ 233 Paní Věra Pohlová uvádí pouze dva způsoby suicidálních
pokusů, se kterými se setkala. Odráží své zarmoucení, na zdánlivě banálním
impulsivním jednání mladých dívek vůči bilančnímu jednání dospělých mužů, kteří
reagovali na nedemokratické činy komunistické strany. Další z řady zklamání, pro její
výraz víry, byli lidé, jež zapomínali na své rodiny a chtěli dobrovolně opustit
život. Z pohledu Věry Pohlové jednali nesrozumitelně, protože rodina byla pro ni
základní životní hodnotou.
Na interním oddělení pracovala s kardiaky, kteří se zotavovali po dobu šesti týdnů klidu
na lůžku, „vesměs tito starší muži měli mladou manželku,“

234

sdělila Věra Pohlová,

svůj dojem z těchto párů. „Myslela jsem si, že to jsou komunisté, kteří byli zabezpečeni
a měli mladým manželkám, co nabídnout. Na první pohled jsem si všimla, že chování
mladých manželek bylo rozdílné oproti manželkám k věku muže.“235
Odbornost sociální pracovnice Věry Pohlové se brzy po Praze rozšířila a přišla jí
nabídka od začínajícího, ale dnes renomovaného pracoviště. O vysoké profesionalitě a
schopnostech se dozvěděl i Jaroslav Skála, když zakládal svůj tým. Oslovoval sociální
pracovnice, mezi nimiž také Arnoštku Maťovou236. Věra Pohlová vzpomíná na tuto
nabídku od Doc. MUDr. Jaroslava Skály na společnou spolupráci, v oblasti sociální
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práce se závislostí na alkoholu.237 Ráda by byla přijala, ale byla vytížená a nemohla
zvládnout, co on požadoval. Důvody, které ji vedly k odmítnutí nabídky, byla péče o
rodiče a 3 malé děti a také, že pracovala ve Vinohradské nemocnici, kde mohla být více
užitečná u širšího okruhu potřebných, s možným rozsahem po celé republice. Proto
praxi nezměnila, ačkoliv jí nabídka lichotila a zaujala.
Rodinný život Pohlových na Vinohradech začal být zdánlivě klidný. Věra Pohlová,
pokračuje ve svém vyprávění o manželovi, který zůstal pracovat ve stavebnictví a
k farářství se už nikdy nevrátil. „Někdy jsem mívala pocit, že se mezi námi prostírá
vzdálenost mrazivých hvězd. Hynkova psychika byla otřesena. Duchovním vnitřně
zůstal až do smrti. Nikdy se, se svým odchodem z duchovní funkce nevyrovnal. Pak se
mu podařilo získat místo provozáře, jednoho architektonického atelieru SURPMO.
Pracoval a studoval, byl věřící člověk, odpovědný za rodinu. Zároveň žil uzavřený
v sobě, v jakési věži ze slonoviny. Ať dělal cokoliv, působil na své spolupracovníky
svým charismatem jako životodárný člověk.“238
Věra zaznamenala pracovní postup manžela: „Hynek se v SURPMO již před Pražským
jarem stal ekonomickým náměstkem ředitele. Později pracoval jako ekonom. Odborník
pro Pražskou památkovou rezervaci.“239
Rodiče Věry Pohlové již nemohli zůstat sami v domku v Hrotovicích. Rodiče přestali
být soběstačný. Věra si je nastěhovala do Vinohradského bytu, aby jim byla blíže a
mohla jim pomáhat. „Moje maminka se tatínkovi věnovala, až do jeho úmrtí, pak se
stýkala se svými sestrami. Na sklonku života byly osamělé, měly si co vyprávět a na co
vzpomínat.“240 Popsala Věra Pohlová smutné dny loučení s rodiči. „Tatínek zemřel
bezbolestně. Tehdy jsem pracovala ve Vinohradské nemocnici a mohla jsem pro ně
ještě něco udělat. Tatínek byl na interně dva dny a sdělil mi, že cítí, že jeho život končí.
V poledne jsem za ním šla, napil se a vydechl naposled, byli jsme spolu.“241
I přes rodinné starosti a těžké chvíle Věra Pohlová stále sledovala politické dění
v milované vlasti.
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V šedesátých letech se ozývala kritika stávajícího systému. Političtí vězni, odsouzeni
k doživotí, se bez ohlasu mohou navrátit z věznění domů. Represe proti třídnímu boji se
zmírnila. Komunističtí ideologové tvrdili, že ustalo období dělnické diktatury a začíná
období lidové demokracie, které ukončí socialistická společnost. Vznikla nová Ústava
ČSSR. Začala obnova a návrat k sociální politice a objevovala se kritika dosavadního
přístupu k sociální péči. Připravované změny, označované „Pražské jaro 1968“ nebo
„socialismus s lidskou tváří“, projevovaly snahu o reformaci dosavadní politické linie
KSČ. Veškeré úsilí ukončila invaze států Varšavské smlouvy 21. 8. 1968.242
Do zavedené praxe sociální pracovnice však vstoupily srpnové události roku 1968.
Tehdy Věra Pohlová byla doma se staršími dětmi a manžel byl venku s nejmladší
dcerou: „Volala nám z Liboce teta Jožka, sdělovala nám, že nás Sověti přepadli, a že
z letiště se valí tanky na Prahu. To probuzení! Uvažovali jsme, co dělat. Doma jsme
neměli ani kousek chleba, nákup jsme plánovali až po malování. Veškeré naše peníze
představovala jediná stokoruna. Já jsem musela být v sedm hodin v nemocnici. Věrka se
pokoušela dozvědět se něco bližšího z rádia, měli jsme tenkrát jen tzv. dráťák, kde už
oznamovali naše přepadení. Jirka pravil: „kdo zaváhá, nežere“, vzal tašku a stovku,
utíkal ke krámu, aby nás zachránil před hladem. Já jsem šla do práce pěšky, tramvaje
nejezdily, na ulicích bylo mrtvo. Na Floře u hřbitova jely proti mně směrem do centra
k rozhlasu sovětské tanky. Šla jsem dál, plakala jsem nad zmarněnou nadějí, to bylo
hrozné pomyšlení. V tancích stáli vojáci se zbraněmi připravenými ke střelbě, tanky se
valily a vše drtily svými pásy. Setkala jsem se tam se svou spolupracovnicí, ta mi
vytkla, že pláču, že vzbudím pozornost, že vojáci začnou střílet. Měla hrozný strach,
hned se vrátila domů, aby hlídala svůj byt před rabováním a vyloupením okupanty.
Nebála jsem se, jen mi bylo líto, že jsme tak dopadli. Strach mojí kolegyně – to bylo
předznamení, naší budoucnosti v dalších letech.“ … „Ze všech míst, kde se střílelo, bylo
během toho dne do Vinohradské nemocnice dovezeno 65 raněných a tři mrtví. Počet
dalších obětí neznám. Ve všech pražských nemocnicích bylo hodně lidí ošetřeno. Nikdy
nezapomenu na chvíli, kdy jsem viděla první náklaďák přivážející na korbě dva raněné
hochy, modré džínsy, bílá silikonová košile, zbarvená červeně z krvácející rány. Naše
vlajka v živoucí podobě. A já jsem celé dny – ten 21. i další – chodila po klinikách a
hovořila s raněnými, pokud toho byli schopni. Snažila jsem se zprostředkovat jim
spojení s jejich blízkými i naopak. Často jsem sdělovala matkám, že u nás ošetřujeme
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jejich syny, co se s nimi děje.“ … „Zpráva o okupaci naší země, uspíšila selhání srdce
řady starších pacientů, jejich srdce nevydrželo. Málo lidí mělo telefon, a tak jsem
chodila pěšky po Strašnicích, Vršovicích, Žižkově i po Vinohradech, jako posel
neblahých zpráv. Sdělovala jsem vyděšeným ženám další smutné zprávy. Cítila jsem
v sobě všechen ten znásobený zármutek, byla jsem plná různých lidských osudů,
náhodných zranění, neštěstí osobních i celonárodního žalu.“243
„Prahu ochromil zmatek, nefungovalo žádné spojení. Lidé nevěděli, kde mají příbuzné a
rodiny. Nevěděli, zda jsou živí či usmrcení. Traumatizující bylo, pokud byli střelbou
raněni blízcí lidé nebo příbuzní. Záchranka je odvezla do různých nemocničních
oddělení a oni tím mezi sebou ztratili kontakt. Ředitel Vinohradské nemocnice mi vydal
pro tyto dny pověření k úkonům poskytování důvěrných informací o nemocných
pacientech za nemocnici. Celkový zmatek trval nekonečně dlouho a moje kolegyně
byla po celou dobu na dovolené.“244
Věra Pohlová sdělila, že jí tragické události v srpnu, roku 1968 zcela vyčerpaly a že se
cítila vymačkaná, jak „citron“. V průběhu života si našla způsob, jak svou životní
energii doplňovat či dobíjet. „Fungoval způsob prostřednictvím rodiny a později
dětí.“245 V srpnových dnech paní Pohlové přestal vybudovaný způsob psychohygieny
pomáhat, pracovní přetížení a politický zvrat už nemohla dále snášet a v práci nadále
pokračovat v činnosti sociální pracovnice. Fyzické vyčerpání z pracovního přetížení
v těchto náročných dnech doplňovaly pocity opakované beznaděje, které zažila při
německé anexi i při komunistickém puči. Však předchozí uvolnění v 60. letech
vzbuzovalo touhu k naplnění nadějí v obnovení demokracie, leč srpnové okupační
události znovu vše uhasily.
V důsledku psychického a fyzického přetížení Věra Pohlová již nemohla pokračovat ve
své různorodé práci sociální pracovnice. Proto přijala nabídku od vedení nemocnice k
racionální práci na ekonomickém úseku: „A já jsem přešla ze sociálního do
ekonomického oddělení, na ředitelství – statistika, plán a rozpočet. Stala jsem se
zrádkyní sociální služby, a to vlivem velkého psychického vyčerpání ve dnech invaze,
když mi vedení nemocnice nabídlo lépe placené místo v administrativě.“246
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Problematika vztahu osobního života sociální pracovnice, k výkonu profese, se objevuje
již od 30. let 20. století. Při vysokém pracovním zatížení ztrácí pracovnice schopnost
individuálního a samostatného přístupu k jednotlivým případům. Sociální práce je
v podstatě prací duševní, kterou může dobře odvádět pouze vnitřně vyrovnaný
pracovník. Podporu sociální pracovnice získávaly v doporučeních Alice Solomonové a
Austena F. Riggse.247
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5 Po odchodu z profese
Ač profesi Věra Pohlová opustila, duší sociální pracovnicí zůstala. Ve Vinohradské
nemocnici pomáhala alespoň zaměstnancům v oblasti ozdravných pobytů, které se
týkaly středního zdravotního personálu i zaměstnanců nemocnice, pracujících na nižších
pozicích, popisuje Věra Pohlová: „Tehdy se o ozdravné pobyty ve Vinohradské
nemocnici nikdo nestaral, tak jsem se toho ujala, až do důchodu.“248 Zařizovala v zimě
zájezdy na lyže, do Jizerských hor. „Nemocnice měla na horách dvě budovy, k dispozici
starý autobus a každou sobotu, ve 12:00 hodin se vyjelo na hory a návrat byl v neděli
navečer. Jídlo jsme si braly s sebou. Bylo to hlavně pro sestřičky a ostatní, doktoři měli
svoje zařízení.“249 Starala se také o pořádné vybavení, kvalitní lůžka atd. Snažila se o
obsazenost, a když nikdo nechtěl jet, tak jela její rodina. Manželé Pohlovi na vyobrazení
č. 17.
Věra Pohlová navazuje na sled smutných posrpnových událostí: „Dokud to ještě šlo a
nebyly uzavřeny hranice, utíkali mnozí na západ. Byla to již třetí vlna schopných,
čestných lidí, kteří odcházeli z republiky. První vlna byla po r. 1938, druhá po r. 1948, a
nyní po r. 1968. Další ztráta české krve až zdánlivě nekrvavá, která nás ochudila o
charakterní jedince. Začala doba Husákovi normalizace, přikrčení, uzavření se do rodin,
na chaty, doba úniku, degradace zbylých schopných. K veslu, či ke korytu se vtlačili
nýmandi. Pražské jaro skončilo. Protestovalo mládí – hrůzná sebevražda upálením Jana
Palacha:“250 … „16. 1. 1969 probíhaly třídní schůzky dcery Marie, v základní škole,
v ulici Slovenská 27. Najednou nějaká učitelka vběhla do třídy ke kolegyni, plakala, on
se zapálil, na protest.“251 Více o Palachově protestu a jeho tragické události nehovořila.
Skupina studentů a osob nesouhlasící s invazí na její protest a k probuzení národa,
k projevení nesouhlasu se vstupem vojsk, od ledna 1969 protestovali svou „živou
pochodní“, sebezapálením. Prvním byl student Jan Palach. Ovšem národ se vzbudit
nepodařilo a začalo období normalizace. Nadále panoval strach z udavačů a
z komunistických restrikcí.
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Obrázek č. 17: Hynek a Věra Pohlovi v roce 1973

Ve stínu doznívání pražského jara vydala RNDr. Marie Krakešová v době normalizace v roce
1973 dvoudílnou učebnici, Výchovná sociální terapie. Úvod k publikaci napsala tehdejší vedoucí
odboru péče o rodinu a mládež, Ing. Dr. Vlasta Brablcová, CSc. „Teprve socialistická společnost
přináší zásadní, velkorysé a celospolečenské řešení problémů v oblasti sociální politiky. O tom
svědčí řada stranických a vládních dokumentů a řada konkrétních opatření, ve prospěch všeho
obyvatelstva, především pak ve prospěch rodin s dětmi. Velkorysá opatření současnosti, zejména
uskutečňovaná po XIV. sjezdu KSČ, nemají v kapitalistickém světě. Pomáhají rodinám, aby tyto
měly všechny předpoklady k optimálnímu plnění svých funkcí.
Formování socialistického způsobu života je postupný proces, který je pro některé rodiny
náročný, právě z hlediska nové kvality vztahů v rodině i ve společnosti. Některé rodiny přitom
selhávají. Takovým pomáhají orgány lidové moci, národní výbory, různými formacemi odborné
sociální práce.
Dvoudílná publikace dr. Marie Krakešové je, z metodologického hlediska významnou pomocí
v této oblasti.“252 Autorka, v úvodu popisuje význam učebnice a v dalším odstavci význam
snižuje, pro její buržoazní původ před II. světovou válkou. Rozkládá americkou
psychoanalytickou školu a anglickou sociologickou školu: „Ukazuje se zásadní různost
podmínek práce našich sociálních institucí a institucí amerických či anglosaských, kde nebo
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spíše kam přichází klient o své vůli a především tehdy, když mu záleží na vyřešení jeho situace.
Tato skutečnost vytváří příznivější podmínky pro uspokojivý výsledek práce. Zdánlivě se
dociluje rychlejšímu úspěchu. Rubem ovšem je, jak vyplývá zejména z hodnocení anglických
autorů, poměrně úzký okruh klientů. Problémem zůstává i trvanlivost dosažených úspěchů.
Prakticky neexistuje možnost jejího ověřování.“ … „Otázka kontaktu mezi sociálním
pracovníkem určité instituce, i když jde o děti, je věcí v podstatě soukromé iniciativy klienta,
k níž může dojít, ale nemusí. Náš zákon o rodině např. vyjadřuje zájem společnosti na
uspokojivém vývoji dětí. Řada opatření z oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže a další
sociálně politická opatření u nás vytvářejí naproti tomu předpoklady zájmu a iniciativy ze strany
společnosti.“253 Pokračuje: „Autorka se zabývá stručným nástinem těchto některých tehdejších
faktorů, jako jedna z prvních sociálních pracovnic patřila k pedagogickým oporám naší první
sociální školy a později i sociální fakulty Vysoké školy politické a sociální v Praze, kde
přednášela teorii sociální práce a řídila její praktický výcvik. Zpočátku byly aplikovány některé
metody a poznatky amerických sociálních škol, především pokusně. Brzy poznané rozdíly, vedly
k hledání nových vlastních cest, odpovídajících našim podmínkám.“ 254 Úvod pokračuje ve
stejném tématu a je ukončen: „Tato publikace by měla být skutečnou metodologickou pomocí
pracovníkům národních výborů a výchovných socialistických zařízení. Měla by přispět
k realizaci závěrů XIV. sjezdu KSČ, který ukládá soustavně zdokonalovat životní podmínky
všeho obyvatelstva.“255

S touto publikací se však Věra Pohlová mohla setkat již mimo přímý výkon profese.
Přes tíživou politickou situaci život v rodině Pohlových pokračuje. Popis poslední fáze
života matky Věry Pohlové souvisí s faktem, že se sama v současnosti vyrovnává se
svou smrtelností a rekapituluje i hodnotí zažité události svého života. Již dříve si však
zapsala: „Maminka přežila tatínka o 11 let. Bratrova rodina na tom byla finančně lépe, a
aby udělal mamince radost, tak jí koupil televizor. Ke sklonku života byla maminka
upoutaná na lůžko. Koupala jsem jí, připravovala jídlo a nejmladší dcera po návratu ze
školy babičce jídlo dávala. Po naší zimní dovolené se mamince zhoršil zdravotní stav.
Maminku musela odvést záchranka k nám, do Vinohradské nemocnice. Ihned jsem
telefonovala bratrovi a během půl hodiny jsme se sešli v nemocnici. Přišli jsme do
nemocnice a ona tam ležela přivázaná, dodnes nevím proč. Řekla nám, „Oni mě tady
nechají“. Mohla jsem se také rozloučit, ale mám pocit výčitek. Byla bych raději, že to
přijímá. Jestli jim spadla nebo se jen báli o její bezpečnost, nevím, nikdo mi tehdy
nevysvětlil důvod přikurtování.“256 „Pak ji postihla mozková mrtvice, jen pár dní byla
v nemocnici a tiše zemřela.“257
Paní Věra Pohlová se za čtyři roky od úmrtí matky vyrovnávala s další těžkou situací
v rodině. Manželovo celoživotní strádání se začalo projevovat na jeho psychickém
stavu. „V jeho 57 letech, se u něj projevila psychiatrická choroba. Tehdy byla léčba
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možná dvěma způsoby, novou a původní léčbou. Manžela jsem sice doprovázela, ale
nesměla jsem vejít do ordinace. Pamatuji si, jak vyšel z ordinace ven a řekl, že se
rozhodl pro původní léčku. Rozhodnutí bylo způsobené vlivem nemoci, bylo pozdě na
zahájení jiné léčby z vlastního rozhodnutí. Původní léčba neúčinkovala, šlo to dolů a
dolů. Manžel zemřel po 5 letech psychiatrického onemocnění na následky mozkové
příhody. Je špatné, u psychiatricky nemocných, když lékaři nekomunikují s rodinou.“258
Velmi zarmoucená Věra Pohlová ukončuje téma.
Na tomto místě jsem očekávala jiné pocity, než popsala Věra Pohlová. Očekávala jsem
srovnání s paní Charllotou Masarykovou, jak je uvedené na straně 22. Leč se nyní
projevil vliv výchovy a Věra se vidí bez možnosti volby: „V době komunistické vlády a
útlaku církví bylo povolání duchovního velmi obtížné. Hynek žil ve svém idealistickém
světě, ale já jsem se musela zaměřit na realitu. Skutečnost, že jsme měli tři děti a že
moji rodiče postupně přišli o svůj byt a pak žili v naší rodině, oba staří a nemocní, mne
postavilo do role biblické Marty259. Zůstávali jsme stále milujícími se manžely, jen jsem
nemohla Hynka následovat, do jeho životní sféry, byla jsem jako šedá myška
v pozadí.“260
Odchodem z oddělení sociální práce ve Vinohradské nemocnici a přechodem na jiné
pracoviště končí sledování životního příběhu Věry Pohlové v součinnosti se sociální
prací.
Věra Pohlová odešla do důchodu v 57 letech, protože se potýkala se zdravotními
potížemi. Zabývala se dobrovolnickou činností v Červeném kříži Prahy 10, byla aktivní
v klubu Třebíčanů a působila v radě starších Husova sboru na Vinohradech. Iniciovala
schůzky spolužaček, z dob válečného studia i spolupracovníků z Vinohradské
nemocnice. Stala se aktivní turistkou. Raduje se ze soudržnosti rodiny a jejich
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Evangelium sv. Lukáše (10,38-42) „I stalo se, když šli, že on všel do jednoho městečka. Žena pak
jedna, jménem Marta, přijala jej do domu svého.
A ta měla sestru, jménem Marii, kteráž seděci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho.
Ale Marta pečlivá byla při mnohé službě. Kteráž přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-li o to péče, že
sestra má nechala mne samé sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž.
A odpověděv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých věcech.
Ale jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od ní.“
Evangelium Lk zřejmě paní Pohlová vnímá, že neměla volby stejně jako Marta, když chtěla pohostit
hosta s doprovodem. Ze zmíněného Evangelia vyvozuji, že volbu měla. Vždy je nějaká volba a záleží
pouze na dilematu, pro kterou se rozhodne: pro jednodušší, komplikovanou, složitou či radikální.
Kdyby Marta zvolila přisednout a naslouchat, stejně jako Marie, tak jak ji Ježíš jasně navádí, způsob
pohostinství by byl jiný … a podobenství by se odehrávalo jinak.
260
Pohlová V. (2006, str. 76)
259

užitečného života. Věra Pohlová na vyobrazení č. 18 níže. Jediné, co ji mrzí je, že
zůstaly nenapraveny obrovské křivdy způsobené po roce 1948 a nebyly odčiněny ani
omluvou těch, kteří je aktivně páchali.

Obrázek č. 18: Věra Pohlová v Kytíně, červen 2018

Závěr
Všichni máme svůj příběh, jeden je plný aktivit, dobrodružství a překonávání překážek,
jiný je poklidný, avšak podobu všech ovlivňují naše zkušenostmi, to, jaká je naše
rodina, jaký a nakolik fungující je náš podpůrný systém i v jaké komunitě žijeme a čím
se zabýváme. Tyto příběhy jsou zásadní součástí toho, kdo jsme, a mohou ovlivňovat
rozhodnutí, která děláme, když volíme místo k životu, přátele či kariéru. Součástí
příběhu, který mnohé dovedl k sociální práci jako povolání, může být negativní či
pozitivní zkušenost s jiným sociálním pracovníkem, a tak do profese vstupují proto, že
se snaží ji změnit profesi a být lepším sociálním pracovníkem, než byla ona osoba, nebo
je zkušenost pozitivní a tento se jim stane vzorem i motivací.
Životní příběh sociální pracovnice Věry Pohlové patří mezi ty pozitivně motivující.
Jedinečný je tím, že v sobě zrcadlí významné milníky rozvoje české sociální práce
dvacátého století, stejně tak jako historické události, jež je utvářely (události první
světové války a jejich dopad na zdraví obyvatelstva, pád habsburské monarchie v c. k.
Rakousku-Uhersku a vznik samostatné, svobodné Československé republiky, doba krize
i prosperity, události druhé světové války, komunistický puč, který změnil orientaci
státu, až po znovu obnovení svobody s uplatněním demokratických hodnot). A je
jediný, který nám vyprávěl pamětník té doby sám osobně, a bylo možné se na mnohé
doptat, vyjasnit a upřesnit si fakta.
Jako dítě vyrůstala Věra Pohlová v rodině realizující se v Opatrovnické péči o mládež i
Československém červeném kříži. V rodině, kde víra v Boha a činnost církve byla
natolik důležitým tématem, že už jako malé dítě byla schopna nahlížet rozdíly mezi
předváděnými a skutečnými hodnotami často přítomné pratety (teta maminky). Otec –
soudce, se na území Moravy významně podílel na rozvoji péče o mládež a budování
dětských domovů. Jeho životní příběh se začal odvíjet na sklonku c. k. RakouskaUherska, tedy ve stejné době, jako příběh profesionalizace sociální práce, v českých a
moravských zemních. V době svého dětství se Věra prostřednictvím otce seznamovala s
rodící se profesionální péčí o potřebné a prostřednictvím matky s činností Červeného
kříže. Později již jako absolventka posledního ročníku Masarykovy státní školy
zdravotní a sociální péče a žačka zakladatelky české školy sociální práce prof. Marie
Krakešové rozvíjela sociální práci v oblasti péče o rodinu a děti a zdravotnictví. A díky
manželství s farářem Českomoravské církve husitské byla i spolu realizátorkou jeho

aktivit v oblasti sociální práce církve. A dokud to zdravotní stav umožňoval, byla i
dobrovolnicí v péči o seniory.
Zaznamenaný životní příběh je důkazem a podkladem pro konstatování, že vše prožité
cizelovalo a rozvíjelo její, na Státní Masarykově škole zdravotní a sociální, získanou
kvalitní průpravu k praxi sociální pracovnice.
Soudržná a funkční rodina, ve které vyrůstala, jí byla živou praxí, vzorem i příkladem
toho, nakolik je potřebná pro rozvoj a budoucí život dítěte. Stejně soudržná a funkční
rodina, kterou později založila, byla zase zdrojem opory, energie i odhodlání se
opakovaně vracet do praxe a potýkat se s mnohdy velmi těžkými osudy lidí i jejich
rodin, kteří se z rozličných důvodů stali klienty sociální práce. Na rodinu vzpomíná jako
na prostředí plné lásky, vzájemné úcty i pokory, které podporuje osobní i duchovní
rozvoj. Rodiče ji mimo jiné vedli k rozvoji péči o zdraví, toleranci, obhajobě a
zachování lidské důstojnosti, spravedlnosti, pomoci bližnímu i skromnosti. To se
nepochybně později i ovlivnilo výběr, respektive před výběr škol vhodných pro
budoucího povolání a přípravy na něj v oborech: práva, pedagogiky, sociální práce či
medicíny. Věra Pohlová sice toužila po studiu práv, protože by šla ráda ve stopách
svého otce (paradoxem je, že on sám toužil po studiu medicíny či techniky, ale nemohl
si to finančně dovolit), který jí byl vzorem, ale byla odhodlána ke studiu pedagogiky,
aby mohla zprostředkovaně naplnit touhu matky, která po studiu učitelství v mládí
toužila. Na učitelský ústav se přes úspěšné přijímací řízení nedostala a pokus pak již
neopakovala, neboť byla svým poručníkem přesměrována ke studiu administrativně
zaměřené školy. Věra studium učitelství vnímala jako jakousi splátku dluhu, který cítila
vůči matce z doby svého dospívání. Usoudila totiž, že je nezajímavou oproti jiným
dívkám a do jisté míry to byla pravda, způsobovala to do jisté míry přejatá skromnost až
asketismus, který vyznával její otec ze zdravotních důvodů i na základě připomínání si
svého „chudobného“ původu. A když k tomu začala ještě nosit brýle, titulovala se jako
„brejloun a šedá myš“. Špatně pak snášela matčinu snahu ji strojit do šatů a mašlí a
aktivně se jí stavěla na odpor. Měla pak pocit, že toto způsobilo dočasný rozkol, a že
maminku trápila, proto ji chtěla „křivdu“ saturovat a stát se učitelkou místo ní.
Ve své praxi i soukromí se v krizových situacích se chovala odpovědně a racionálně, jak
se tomu naučila ve své rodině. Například v době studia, v období pražského povstání,
okamžitě běžela do nemocnice darovat krev a pomáhat. Po celou dobu praxe
přistupovala k práci sociální pracovnice s maximálním možným osobním a fyzickým

úsilím a v souladu s profesním posláním. Velký význam měla i pro ni Masarykova
rodina – zejména prezident T. G. Masaryk – to se projevilo v opakovaném konstatování,
že prožila celý život věrna v Masarykovu odkazu. Avšak nikdy neopomenula dodat, že
ženy rodiny Masarykovi se zabývaly stejně významnou činností jako muži, ale nikdy
nedošly stejného ocenění a adorace národem.
Při hodnocení své praxe uvádí, že jí studia dala dobrý profesní teoretický i
metodologický základ. Kvalitu studia totiž, nečekaně pozitivně, ovlivnila válečná doba,
která umožnila přednášet profesních špiček příslušných oborů, z uzavřených vysokých
škol. A samozřejmě činnost manželů Krakešových, se kterými strávila krátké, leč
zkušenostně hojné období. Toto konstatování je vlastně jedna z výrazných linií
vzpomínek. Bohužel konkrétní případy, které řešila, již z části překryly mnohé jiné
prožitky a také fakt, že po mnoha desítkách uplynulých let je stále považuje za
soukromí zúčastněných. Metodu případové práce si však vybavovala vždy jasně.
Získaná odbornost a profesní disciplína jí výrazně napomohly i v soukromém životě
v době, kdy její manžel podlehl psychiatrickému onemocnění.

Na základě

studia dochovaných podkladů i vyprávění nelze pochybovat, že právě tyto a také velmi
pevný citový vztah mezi manželi mu výrazně prodloužily život.
Zajímavou je linie její vnímání genderových rolí ve společnosti, které otevřela
opakovaná zmínka o ženách rodiny Masarykovy. Úhel pohledu na toto nazírání
společnosti je proměnlivý. Na jednu stranu akceptuje roli ženy jako společnice po boku
muže, která je zodpovědná jen za „rodinný krb“, nicméně z dalších rozhovorů
vyplynulo, že rozhodovaly o dalším směrování domácnosti i jejího financování, rodiny i
náplni svého volného času taktéž. Obě si byly plně vědomy své nezastupitelné role
v podpoře manželovi kariéry i rozhodování o budoucnosti dětí. Důležitým je fakt, že jak
v rodině otce, tak i v rodině matky Věry Pohlové, stejně tak i v rodině jejího manžela
jsou zaznamenány a tradovány příběhy silných a samostatných žen. A to bezpochyby
její život ovlivnilo. Jako potvrzení, že svou roli v rodině, a to i ve vztahu k manželovi,
vnímá v rovině jak pečujícího jedince, tak v roli jejího základního stavebního kamene,
bez kterého by rodina těžko přestávala soukromé i dějinné otřesy, je, že se
v rozhovorech přirovnávala k biblické Martě.
Poslední ze silných linií životního příběhu Věry Pohlové je její vztah ke společenskopolitickým událostem a jak ona sama nazírá na jejich vliv na stát na rodinu i ji
samotnou. Ve vyprávění hodnotila dopad války, komunistického puče v roce 1948 i

okupaci země sovětskými vojsky 1968. K válce přistupovala tak, že se jednalo o
zbytečné zničení miliónů lidských životů jak během ní, tak i v jejím důsledku. A
protože patřila mezi generaci, která milovala a budovala nový stát, dosud velmi úkorně
vnímá jeho předání Hitlerovi.
Dalším projevem bezpráví a zmarnění lidských životů, který zmiňovala, byl odsun
Němců, záhy následovaný komunistickým pučem v roce 1948. Nepochopitelná je pro ni
s tímto rokem spojená nová vlna omezování osobní svobody i odsuzování lidí k trestu
smrti pod vlivem bolševické ideologie, a to v zemi, která se stále vzpamatovávala
z války. Neakceptovatelný byl pro ni i fakt, že stát (resp. jeho představitelé), který místo
aby chránil domovy svých občanů, mnohé z nich naopak jednou pro vždy vyhnal a
rozbíjel rodiny. Není divu, že konec období poznamenaného vládou V. J. Stalina a K.
Gottwalda a jejich smrt glosovala s pocitem uspokojení a velmi expresivně. Prožité
události, jak za okupace, tak v letech poválečných Věru Pohlovou silně ovlivňovaly, ale
byla schopna stresové situace zpracovat, tak že oporu a sílu nacházela ve své rodině.
Zlomovou událostí pro ni byla okupace sovětskými vojsky v roce 1968 a uvědomění si
faktu, že stát, resp. jeho vládnoucí představitelé, pozvali cizí armádu, aby zabíjela jeho
obyvatele a tak potlačila jejich svobodnou vůli. Událost, která opět vyhnala tisíce lidí
z domovů a rozbila či rozdělila rodiny. Důsledkem tohoto zklamání a fyzického
vyčerpání ze značně zátěžové podoby krizové sociální práce tak vyústil v odchod z
„aktivní služby“ tedy praxe sociální práce, Byl to vlastně důsledek dlouhodobé
frustrace, způsobené tím, že po celý svůj aktivní život sociální pracovnice Věra Pohlová
napravovala ve své praxi dopad společensko-politických událostí na život jednotlivců i
rodin.
„Vzpomínky na svůj život“, z rodinné archivní složky, které sepsala paní Věra Pohlová
a ze které jsem v této práci čerpala, v části věnované sdělení o rodině z raných let Věry
Pohlové, splývají s paměťmi jejího otce Dr. Nedělky, což mohlo způsobit zapadnutí
ostatních pamětí. Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda je Věra Pohlová zaznamenala,
jako tradované události v rodině, nebo byla oživena opakovanou četbou knihy otcových
pamětí či použila svůj pohled, při zaznamenávání pamětí ve svém rukopisu. Nicméně,
Věra Pohlová spatřuje události, že se tak odehrály, o čemž není zapotřebí vyvolávat
žádnou diskuzi. V dalších částech už vzpomínky připomínají profesní kazuistiku a
soustřeďuje se v nich na prodělané nemoci v rodině.

Některé události hodnotila z pozice již překonaných stereotypů, nebo absencí nových
zjištění publikovaných v pozdější době. Tam, kde docházelo k masivním projevům
bezpráví, byly informace podané jako historická fakta se silným emotivním zabarvením.
Dobové události, které Věra Pohlová promítla do svého příběhu, se s rámcem historie
shodují. Drobné odchylky v několika detailech vycházejí z velkého časového odstupu,
přehodnocování i zpracování mluveného slova výzkumníkem. Avšak tyto jsou natolik
nevýznamné, že je Věra Pohlová v psaném textu neidentifikovala
Závěrem lze konstatovat, že cíl práce se podařilo zcela naplnit.
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