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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá životním příběhem herečky Věry Skálové Selnerové, 

která se narodila v roce 1921 v Praze. Dětství prožila v Ústí nad Labem, odkud musela  

v roce 1938 s rodinou utéci do Prahy. Zde se dostala k divadlu - k Andule Sedláčkové  

a později do Divadla Vlasty Buriana. Zahrála si také v několika filmech (Advokát 

chudých, Muži nestárnou, aj.). Po válce svou uměleckou kariéru přerušila a provdala se za 

generála Jaroslava Selnera, který bojoval na západní a východní frontě. Po únoru 1948 

byla spolu s manželem perzekvována a odešla z Prahy. Živila se jako úřednice a učitelka. 

V 60. letech se vrátila do Prahy a začala pracovat pro Pragokoncert, odkud musel odejít po 

roce 1968 pro své politické názory. Její manžel zemřel v roce 1973. Po roce 1989 byli oba 

rehabilitováni. Předkládaná práce využívá orálně-historické rozhovory, archivní materiály 

a odbornou a memoárovou literaturu. 

Klíčová slova: Věra Skálová Selnerová, divadlo, film, Protektorát, komunismus, 

pronásledování, každodenní život. 

This dissertation describes the life story of Věra Skálová Selnerová, a Czech actress 

who was born in 1921 in Prague. She grew up in Ústí nad Labem but in 1993, she and her 

family had to flee back to Prague. There she commenced her career as an actress – she 

worked with Andula Sedláčková and later on with Vlasta Burian. She also starred in 

several movies (Advokát chudých, Muži nestárnou, etc.). After the war she suspended her 

acting career and married General Jaroslav Selner, who fought on the Western and the 

Eastern Front. After February 1948, she and her husband were persecuted and together 

they left Prague. She worked as a clerk and a teacher. In the sixties, they returned to Prague 

and she began to work for Pragokoncert, but she had to leave this job in 1968 because of 

her political beliefs. Her husband died in 1973. After 1989, they were both rehabilitated. 

This thesis uses oral-history interviews, archival materials, scholarly literature and 

memoirs. 

Keywords: Věra Skálová Selnerová, theater, film, Protectorate, communism, 

persecution, everyday life. 
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1  ÚVOD 

 Když jsem přemýšlel o tématu své diplomové práce, bylo mi od počátku jasné, že 

se určitě budu zabývat obdobím druhé světové války, a to nejlépe kulturním prostředím. 

Také jsem měl v plánu psát biografickou práci. Všechna tato kritéria mi velmi zúžila 

přesné vymezení konkrétního tématu. Mým původním záměrem bylo psát životopisy hned 

několika filmových tvůrců, ať už prostřednictvím jejich přímých vzpomínek, či dle 

vyprávění jejich potomků a současníků. 

Do středu mého zájmu se dostaly především čtyři osobnosti tehdejšího 

československého filmového a divadelního světa – Markéta Krausová, Elišky Pleyová, 

Dagmar Frýbortová Kopecká a Věra Skálová Selnerová. 

Markéta Krausová a Eliška Pleyová zahynuly tragicky během druhé světové války. 

Dagmar Frýbortová Kopecká a Věra Skálová Selnerová byly zase perzekvovány 

komunistickým režimem. Původním záměrem mé práce bylo popsat a porovnat osudy 

různých hereček a zaměřit se na to, jakým způsobem ovlivnil totalitní režim jejich životy. 

S Dagmar Frýbortovou Kopeckou a Věrou Skálovou Selnerovou jsem se začal na 

přelomu let 2010 a 2011 stýkat a nahrávat s nimi rozhovory. Když jsem během několika 

sezení naslouchal jejich vyprávěním a velmi zajímavým životním příběhům, přivedlo mě 

to k myšlence, že by bylo škoda sloučit biografie obou žijících pamětnic do jedné práce. 

Domnívám se totiž, že každá z nich by si zasloužila samostatnou práci. Jejich životy byly 

sice hlavně v počátku jejich kariéry vcelku podobné, ale 50. léta prožívala každá jinak; obě 

byly perzekvovány, ale každá jiným způsobem. V poslední fázi svého rozhodování jsem se 

nakonec rozhodl pro životopis Věry Skálové Selnerové. Bylo to především proto, že 

během druhé světové války hrála více v divadle než Dagmar Frýbortová Kopecká, přestože 

nedosáhla její slávy. K mému definitivnímu rozhodnutí nakonec přispělo bohužel také 

rapidní zhoršení zdravotního stavu Dagmar Frýbortové Kopecké a poté její smrt v květnu 

roku 2012. V té době jsem se totiž domníval, že počet rozhovorů, které jsem s ní pořídil, 

by nestačil na diplomovou práci. To jsem však ještě netušil, že obdobné problémy mě 

budou čekat i v případě Věry Skálové Selnerové, k nimž se vrátím v následující kapitole. 

K životu Markéty Krausové a Elišky Pleyové se mi ani přes můj dlouhodobý 

výzkum nepodařilo nashromáždit dostatečné množství materiálů, které by vydaly na 

plnohodnotný životopis, proto jsem od myšlenky porovnání s životy hereček starší 
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generace upustil. Přesto jsem však alespoň jejich krátké medailonky do své diplomové 

práce začlenil. Především osudu Elišky Pleyové jsem se věnoval delší dobu, ještě před 

mým seznámením s paní Selnerovou a přišlo mi škoda, nevyužít alespoň kusé informace  

a materiály, jež se mi podařilo nashromáždit. Navíc pro mě bylo zajímavým zjištěním, že 

se s ní osobně znala a měla na ni několik drobných vzpomínek. Rád bych proto ve 

své práci s přihlédnutím ke vzpomínkám paní Věry alespoň rámcově zmapoval  

i její životní osudy.  

Během pátrání po životě Markéty Krausové jsem postupem času dokonce zjistil 

malou spojitost s Věrou Skálovou Selnerovou. Obě totiž působily v Divadle Vlasty 

Buriana. Markéta Krausová si zde zahrála v polovině třicátých let, Věra Skálová Selnerová 

pak v první polovině let čtyřicátých.  Dalším z důvodů, proč zde chci zmínit Markétu 

Krausovou, je ta skutečnost, že ze všech zmíněných hereček je nejméně známá a její 

životní osud pro mě byl dlouhou dobu záhadou. Zazářila na divadelních prknech 

v Německu, Rakousku a později také v Československu, koncem třicátých let však úplně 

zmizela z uměleckého světa a od té doby o ní nebyly zveřejněny žádné informace. 

Vysvětlení se mi dostalo až díky archivním materiálům, byla totiž židovského původu.  

Hlavním tématem mé práce je však životní příběh Věry Skálové Selnerové. S ní 

jsem se sešel poprvé začátkem října roku 2010 a během tří let jsme pořídili čtyři 

rozhovory. Za jakých okolností k nim došlo, jak probíhaly a proč jsme se sešli pouze 

čtyřikrát, vysvětlím v metodologické části.  

Strukturu práce jsem se rozhodl členit logicky z hlediska časové posloupnosti. Bude 

rozdělena dle různých dějových etap, které ovlivnily život Věry Skálové Selnerové, ale 

také měly velký vliv na celý Československý stát. Největší pozornost bude pak věnována 

především její umělecké kariéře. Následující kapitoly budou sloužit k doplnění kompletní 

mozaiky životního osudu Věry Skálové Selnerové a toho, jaký vliv na její život měly dva 

totalitní režimy, které zažila. Má práce si neklade za cíl život Věry Skálové Selnerové 

jakkoliv hodnotit či posuzovat, spíše chci poukázat na to, jak určité momenty mohou 

změnit život jedince a jak mohou často mít fatální důsledky.  

Ve své práci budu v kapitolách věnujících se uměleckému životu narátorky vyžívat 

zejména dobový tisk získaný z Národní knihovny v Praze, kde se v článcích a recenzích 

objevuje jméno Věry Skálové. Dále budu čerpat z memoárových a biografických knih 

jednotlivých hereckých osobností a narátorčiných kolegů. K objasnění klíčových 
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historických situací, ve kterých se Věra Skálová Selnerová ocitla, mi pak poslouží 

nejrůznější odborné studie. Ke stručným životopisným údajům nejrůznějších uměleckých 

osobností, o nichž se domnívám, že nejsou zcela známé, použiji zejména publikace  

a encyklopedie z nakladatelství Libri. Při psaní kapitoly o teorii bude mým klíčovým 

pramenem zejména kniha Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. 

Nejdůležitějším pramenem mi budou nahrávky rozhovorů s paní Selnerovou, které 

jsem pořídil během našich sezení. Dalšími prameny, s kterými budu pracovat, jsou archivní 

materiály uložené v pražských, ale i mimopražských archivech.  

 

2  METODOLOGIE V PRAXI 

V metodologické části se chci zabývat především problematikou vzniku nejen mé 

diplomové práce, ale i dalších rozhovorů, které jsem kdy natočil. Přímo ve své předkládané 

práci jsem se snažil zkombinovat orálně–historické rozhovory spolu s archivními prameny 

a odbornou a memoárovou literaturou. Úloha orální historie, jak již vyplývá z jejího názvu, 

má za úkol především zpracovávat vzpomínky pamětníků orálně–historickou metodou. 

Klíčová jsou tedy ústní svědectví pamětníků a jejím hlavním zdrojem je paměť narátorů.1 

Paměť můžeme definovat nejrůznějšími termíny. V podstatě je to lidská schopnost 

uchovávat ve svém mysli nejrůznější vzpomínky z různého období lidského života. Paměť 

můžeme také rozlišovat dle různých měřítek. Pro mou prácí je stěžejní především paměť 

individuální (vztahující se k jedinci), na kterou však měla vliv tzv. paměť kolektivní 

(sociální).2 Je nutné si také uvědomit, že díky kolektivní paměti mohou být některé osobní 

vzpomínky značně zkresleny, pamětník může vzpomínat a vyprávět své zážitky pod 

vlivem kolektivních zkušeností. Dále ve své práci pracuji s pamětí dlouhodobou. Tu 

můžeme dále ještě rozdělit na sémantickou (zahrnuje všeobecné znalosti) a epizodickou 

(konkrétní zkušenost na základě osobní prožitku v daném místě a čase).3 Především 

s dlouhodobou pamětí pak souvisí, a to hlavně u starých lidí, zapomínání, ale také  

i zkreslení a selektování vlastních vzpomínek. Může být různého důvodu, např. pamětník 

                                                           
1 VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha : Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR ; Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011. Str. 9. 
2 Tamtéž, str. 106. 
3 Tamtéž, str. 112. 
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selektuje to, co je dle něho historicky nepodstatné, co ho může ponížit či zapomene určitý, 

velmi traumatizující zážitek.  

4 Všechny zmíněné skutečnosti by měl mít badatel na paměti. 

Pro práci orálního historika je výchozí terénní výzkum, který předchází napsání 

kvalitní práce. Co však terénní výzkum obnáší v reálu? Především je to (dle mého názoru) 

při setkávání s pamětníky neopakovatelnost a autentičnost vzpomínek, pomocí kterých je 

tazatel plně vtažen do děje. Nevím, zda je tomu tak ve všech směrech, ale alespoň já jsem 

se s tímto setkal ve své dosavadní praxi, kdy jsem vedle vzpomínek pamětníků na české 

divadelní a filmové období během druhé světové války, zaměřil také na přeživší 

holocaustu. Právě u těchto pamětníků je dle mého názoru důležitá pečlivá příprava  

a samostudium před začátkem pořizování rozhovorů a přirozeně také citlivost vedení 

rozhovorů. 

S terénním výzkumem souvisí samozřejmě celá řada příprav5, se kterými jsem se 

sám setkal, proto budu popisovat vše z hlediska mých zkušeností. Vůbec nejzákladnější 

věcí je získat na narátora kontakt. V mém případě to byl většinou dlouhodobý proces, 

protože jsem dělal rozhovory především s ženami, herečkami, které byly po druhé světové 

válce a po roce 1948 perzekvovány a tím pádem se ztratily z veřejného života. Proto bylo 

zjišťování kontaktů mnohdy nelehké.  

Svůj první rozhovor jsem dělal s herečkou Růženou Gottliebovou6, ke které jsem se 

dostal vlastně téměř náhodou. Z novinového článku jsem se dozvěděl, že žije v jednom 

z pražských domovů pro seniory. Díky internetových stránkám tohoto domova jsem se 

rozhodl, že napíši přímo paní ředitelce. Bohužel však se mnou nikdo nekomunikoval. 

Rozhodl jsem se proto, že se za paní Gottliebovou vypravím bez předchozího ohlášení. 

Právě zde se projevila má začátečnická nezkušenost s přípravou rozhovorů a také 

především ta chyba, že mě nenapadlo napsat například dopis přímo paní Gottliebové, byl 

jsem tak vlastní chybou ošizen o první kontakt s narátorem, který je velmi důležitý pro 

vysvětlení účelu návštěvy.7 Měl jsem však štěstí, že mě narátorka bez problémů přijala  

a byla z návštěvy dokonce potěšena. Vzhledem k jejímu vysokému věku (bylo jí tehdy 99 

                                                           
4 Tamtéž, str. 116n. 
5 VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel; PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti : teoretické  
a praktické aspekty orální historie. Praha : Ústav pro soudobé dějiny. AV ČR, 2007. Str. 98n. 
6 Růžena Gottliebová (1911–2012), herečka a tanečnice Národního divadla.  
7 VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Str. 141. 
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let) jsem své vyprávění přizpůsobil zejména období, u kterého jsem předpokládal, že na něj 

bude ráda vzpomínat – její umělecká kariéra před druhou světovou válkou. Mým otázkám 

na situaci po druhé světové válce se však vyhýbala. Věděl jsem totiž předem, že po válce 

dostala finanční postih za své chování během okupace. Možná sama nechtěla na toto 

neveselé období vzpomínat nebo dokonce tyto negativní vzpomínky potlačila, což se 

označuje jako Pollyanin princip8. 

Další má zkušenost byla s herečkou Dagmar Frýbortovou Kopeckou. Ze všech 

pamětnic, které v této kapitole zmiňuji, zažila dle mého mínění právě ona největší filmový 

úspěch. S ní jsem se spojil pomocí její adresy v telefonním seznamu. Podařilo se mi zjistit, 

jak se jmenovala po provdání a najít si její současné jméno v seznamu. Dohledal jsem pod 

tímto údajem pouze jedno jméno, takže jsem se rozhodl, že na uvedenou adresu zkusím 

napsat dopis. K mému štěstí údaje v telefonním seznamu skutečně patřily herečce Dagmar 

Frýbortové Kopecké a můj dopis se tak dostal do správných rukou. Po pár týdnech mi od 

ní došla písemná odpověď s telefonickým kontaktem, na který jsem ihned zavolal. Paní 

Kopecká byla velmi překvapena z mého zájmu a souhlasila se setkáním, které se 

uskutečnilo za necelý měsíc v jedné pražské kavárně. Narátorku jsem vyzvedl u ní doma,  

a poté jsme se vypravili do blízké kavárny. Zde byl u vedlejšího stolu také její syn se 

známými, údajně náhodou. Jak mi paní Kopecká sdělila při jednom z dalších sezení, jeho 

přítomnost zde samozřejmě náhodná nebyla. Z pochopitelných důvodů chtěl vědět, s kým 

se jeho matka sejde a zjistit, co jsem zač. Tuto skutečnost jsem samozřejmě plně vzal na 

vědomí a pochopil. Přijde mi to naopak správné, především v dnešní době. S paní 

Kopeckou jsem se v následujících dvou letech velmi intenzivně stýkal a to nejen za účelem 

rozhovorů, ale i proto, abych jí byl v různých situací nápomocen. Při našich rozprávění 

jsme se mnohdy dostali i k velmi osobním věcem, který mi však narátorka s důvěrou 

sdělila.9 Naše setkání byla postupem času bohužel omezována zhoršením zdravotního 

stavu Dagmar Frýbortové Kopecké, kterým nakonec v květnu roku 2012 podlehla. 

V další rozhovoru jsem se opět zaměřil na herečku a to Věru Skálovou Selnerovou, 

které věnuji svou diplomovou práci. O paní Selnerové jsem na začátku svého výzkumu 

věděl pouze to, že hrála v Divadle Vlasty Buriana a že její manžel bojoval za druhé 

                                                           
8 KUSÁ, Zuzana. Problém pravdivosti informácií v životopisných rozprávaniach. Genealogicko-heraldický 
Hlas. 1995, V, 2, s. 2. 
9 Zde se myslím vyvrací věkové i genderové hledisko mezi tazatelem a narátorem – viz. VANĚK, Miroslav; 
MÜCKE, Pavel; PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální 
historie. Str. 98n. 
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světové války na západní a východní frontě a byl proto po roce 1948 spolu se svou 

manželkou perzekvován. K narátorce jsem se dostal pomocí kontaktu přes novináře, který 

s ní dělal krátký rozhovor pro regionální tisk. Získal jsem od něho adresu, na kterou jsem 

zaslal svůj dopis s žádostí o setkání a popovídání si o Divadle Vlasty Buriana. Za necelý 

měsíc mi přišla kladná odpověď s telefonním číslem. Teprve potom jsem se s paní 

Selnerovou spojil telefonicky. Myslím si totiž, že především u pamětníků starší 

a nejstarší generace je vhodnější oznámit svou návštěvu dopisem a ne se poprvé spojit 

telefonem.10 Domnívám se tomu především proto, že tito lidé si mnohdy přesně 

nezapamatují obsah telefonického rozhovoru, kdy jsou jim sděleny všechny důležité 

informace, a proto jsou jistě rádi, že se k těmto informacím mohou vrátit a přečíst si je. 

K setkání s paní Selnerovou sice došlo o několik týdnů později, v říjnu roku 2010. 

Z důvodu špatné pohyblivosti paní Selnerové jsme se sešli přímo u ní v bytě v pražském 

Hloubětíně. Už příchod k ní do bytu byl pro mě velmi překvapující, aniž by mě znala 

předem, dostal jsem od ní z okna klíče, abych si sám odemkl. Tato důvěra mě samozřejmě 

velmi potěšila.  

První rozhovor byl zaměřen především na její uměleckou kariéru během druhé 

světové války, na její vzpomínky na herecké kolegy, zážitky z natáčení apod. Záměrně 

jsem u prvního setkání nezvolil chronologický postup vyprávění od jejího dětství, ale 

zaměřil jsem se na strukturované životopisné vyprávění, od kterého jsem ale při dalších 

setkání upustil. Mým důvodem pro tuto volbu bylo zejména to, abych se dozvěděl, jestli by 

byly vyprávění paní Selnerové dostačující pro vypracování diplomové práce, jejímž 

základem by byly zejména vzpomínky na její aktivní uměleckou kariéru. Byl jsem proto 

mile překvapen, když celý rozhovor trval více jako hodinu. Po tomto prvním a pro mě 

velmi zajímavém rozhovoru jsem paní Selnerovou požádal o další schůzku a také jsem ji 

požádal o svolení, zda ji mohu zvolit jako jednu z narátorek pro svou diplomovou práci. 

Druhý rozhovor byl natočen v témže roce o měsíc později a byl soustředěn 

především na dětství paní Věry, na její vzpomínky na studijní léta v Ústí nad Labem, kde 

vyrůstala,  

a také na studia v Praze, kam s rodinou odešla po záboru pohraničí. Vzpomínala na své 

německé spolužáky a celkové soužití Čechů a Němců v Ústí nad Labem. Mé další otázky 

směřovaly stejně jako v prvním rozhovoru k druhé světové válce, ale tentokrát jsem se 

                                                           
10 VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Str. 141. 
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zaměřil na to, jak válku prožívala mimo umělecký svět, s jakou intenzitou vnímala jednoho 

z nejhorších období českých moderních dějin.  

Následující rozhovor proběhl za delší dobu, téměř za rok, a to proto, že paní Věru 

začaly v době, kdy slavila úctyhodných devadesát let, trápit vleklé zdravotní potíže. Tento 

rozhovor jsme zaměřili na poválečná léta. Především jsme se soustředili na její život 

v padesátých letech, kdy byla spolu se svým manželem perzekvována. Všechny tyto její 

vzpomínky pro mě byly velkým překvapením. Věděl jsem již před tím, že byla v nemilosti 

tehdejšího režimu, netušil jsem však, kolik jí to vše stálo nejen fyzických, ale především 

psychických sil. Musím také zmínit, že toto setkání patřilo k mým nejvíce emotivním, 

zatímco paní Selnerová vše vyprávěla bez většího rozrušení. 

V pořadí čtvrtý rozhovor se uskutečnil opět po roce, na podzim roku 2012.  

A to opět z důvodů zdravotních. Paní Selnerová začala mít vedle problémů s klouby také 

potíže se srdcem a často pobývala v nemocnici, sám jsem jí také nechtěl dalšími rozhovory 

obtěžovat. V tuto dobu se však její stav zlepšil a mohli jsme se opět vidět 

 a především jsem mohl naslouchat jejím dalším životním příhodám. Ty jsme začali od 

roku 1968 do současnosti.  Toto vyprávění pro mě bylo samozřejmě také zajímavé, nikoliv 

však tolik jako předchozí. Součástí mé diplomové práce jsou tyto vzpomínky ale také. Toto 

setkání bylo bohužel posledním. Zdravotní potíže se opět vrátily a já si nejsem jistý, jestli 

by paní Selnerová zvládla mé další vyptávání. Přesto však ještě v létě roku 2013 poskytla 

rozhovor pro televizní stanici, kde vzpomínala na Vlastu Buriana. Její vyprávění bylo ale 

krátké a za společnosti jejího syna. Jak mi poté sdělila, byla během celého natáčení velmi 

nervózní. 

V plánu jsem měl ještě minimálně dvě sezení. První z nich se mělo soustředit na 

život paní Selnerové po roce 1989. Toto téma jsme zkraje začali již ve čtvrtém rozhovoru. 

Měl jsem však za to, že ho ještě stihneme příště podrobněji probrat. Druhý rozhovor měl 

být před odevzdávání mé práce, kdy bych se jí ještě zeptal na různé doplňující otázky 

k jednotlivým etapám jejího života. Bohužel k nim však již nedošlo. Čekání na další 

rozhovory vedly také k odložení mé diplomové práce. 

Způsob jakým jsem dělal rozhovory, byla tzv. životopisná vyprávění. Vyjma 

prvního sezení, jak jsem již zmínil, jsem všechna následující vedl chronologicky. Vedle 

chronologických rozlišujeme také rozhovory strukturované, která jsou zaměřena na 
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jednotlivé etapy z orátorova života (jak jsem použil při prvním rozhovoru).11 Všechny 

rozhovory se odehrály u narátorky doma, bylo to jednak kvůli jejím zdravotním 

problémům, tak i proto, že si myslím, že právě doma je to pro pamětníka nejlepší prostředí. 

Cítí se uvolněně a nemusí se kamkoliv složitě dopravovat. Na rozdíl od prvního setkání 

s Dagmar Frýbortovou Kopeckou, které se odehrálo v restauraci, bylo domácí prostředí 

výhodnější. Nebyli jsme rušeni hlasitou hudbou, ani obsluhou.12 

S řadou příprav související s přípravou výzkumu samozřejmě souvisí i etické 

aspekty, které bychom se měli snažit co nejvíce uplatňovat. Platí to již v samotném hledání 

kontaktů na narátory. Nejzákladnější je pak oslovovací dopis, na němž závisí celá 

budoucnost plánovaného projektu. Vždy jsem se snažil, aby můj dopis nebyl pouze 

formální, se všemi náležitostmi, ale aby šel především tzv. od srdce. V dopisech jsem 

napsal nejen informace o tom, proč bych s nimi chtěl hovořit, ale snažil jsem se také napsat 

něco o sobě, proč se chci věnovat právě jejich životnímu osudu.  

Druhým důležitým bodem je pak samotné setkání. Pokaždé je důležité dobře se 

uvést, takže vedle nezbytného představení jsem vždy přinesl malou pozornost, většinou 

květinu. Při rozhovoru samotném jsem se snažil dodržovat maximální stanovený limit 

hodiny a půl13, ale mnohdy to bylo složitější, protože narátorky si rády povídaly. Nejtěžší 

pak bylo odbíhání od témat, kdy jsem se nenápadně snažil uvést vyprávění zpět do 

plánovaného tématu. Po skončení rozhovoru je dle mého nezbytné, aby se s pamětníky 

ještě nějakou dobu zůstalo. Protože vzpomínky zmíněných žen byly mnohdy velmi 

smutné, bylo dle mého názoru, správné s nimi poté hovořit s součastných záležitostech,  

o různých plánech, nejčastěji jsme hovořili především o kultuře, o divadle apod. 

Důležité je také následně udržovat s narátory další styky, i když je třeba náš plán 

splněn. Mnohdy se dovíme také další zajímavé věci, které nám narátoři nesdělili, protože je 

nepovažovali za příliš důležité. A to je právě to, co je dle mého názoru na orální historii 

 a setkávání se s pamětníky nejpřitažlivější – objevování zapomenutých skutečností, které 

nemusí být důležité pro ,,velké či oficiální dějiny“ , ale pro narátory a také tazatele mají 

svou váhu. 

 

                                                           
11 Tamtéž, str. 124. 
12 Tamtéž, str. 145n. 
13 Tamtéž, str. 103. 
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3   1921–1938 

3.1 Narození Věry Skálové Selnerové, první léta a rodina 

Věra Skálová Selnerová se narodila v Praze dne 7. ledna roku 1921 do rodiny 

Antonína Skály a Jiřiny rozené Klímové. Otec Věry Skálové Selnerové se narodil 

v Kunčicích u Žamberka dne 12. října roku 1888 a povoláním byl řidič automobilu, matka 

Jiřina přišla na svět v Praze II na Vinohradech 12. dubna roku 190014.  

Díky policejním přihláškám zveřejněným na stránkách Národního archivu můžeme 

zjistit bližší podrobnosti také o prarodičích Věry Skálové Selnerové z matčiny strany. 

Jejím dědečkem byl Václav Klíma, narozen v roce 1872 ve Velkých Lohovicích, 

zaměstnáním strojmistr. Babička se jmenovala Vilemína rozená Kučerová a narodila se 

roku 1876.15 Po roce 1900 je na místě manželky Václava Klímy uvedena jiná žena, Marie 

rozená Manšingerová, narozena 1874. Je tedy pravděpodobné, že pravá matka Jiřiny 

Klímové Skálové zemřela krátce po jejím narození a otec se poté opět oženil.  

Jiřina Skálová měla ještě starší sestru Marii (ročník 1899) a nevlastní mladší 

sourozence, bratra Adolfa (ročník 1903) a sestru Helenu (ročník 1910), jak vyplývá 

z přihlášek, prožila své dětství Jiřina Skálová na Vinohradech, tedy v místě, kde se 

narodila. Jejími prarodiči z otcovy strany byli Antonín a Kristýna, rozená Lipenská.  

V pražském Národním archivu se také nachází pobytová přihláška otce Věry 

Skálové Selnerové, Antonína Skály, z níž je patrno, že v Praze žil od roku 1913, kam přišel 

z Lublinu, který tehdy patřil pod ruskou gubernii.16 O jeho rodině se dočteme o pár kapitol 

později. 

Není bohužel známo, kdy a za jakých okolností se budoucí manželé a rodiče Věry 

Skálové Selnerové seznámili. Víme ale to, že sňatek uzavřeli 27. září roku 1919 v Praze na 

Smíchově.17 Mladí manželé poté žili na krásném místě, na tehdejším Velkopřevorském 

                                                           
14 Archiv města Ústí nad  Labem. Kartotéka policejních přihlášek.  
15 Národní archiv: Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-
1914 [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné  
z:http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=c0aaa12d8f303c138ea277ca9fa8bc9c6be0866c9216eab34dab6eaa4
61c1a47&action=image&record=1 a dále 
http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=c0aaa12d8f303c138ea277ca9fa8bc9c6be0866c9216eab34dab6eaa461
c1a47&action=image&record=16. 
16 Národní archiv v Praze (dále NA) – policejní přihláška Antonína Skály. 
17 Archiv města Ústí nad  Labem. Kartotéka policejních přihlášek. 
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náměstí č. p. 4: ,,Rodiče hned po svatbě začali bydlet v Maltézském paláci18. Později tam 

bylo také muzeum hudebních nástrojů. Dodnes si z pozdějších návštěv  pamatuji na průjezd 

a krásné arkády. Vlevo vždy stával pan vrátný a napravo byl byt mých rodičů. Pana 

vrátného mám stále v živé paměti, jmenoval se Rak a podezřívám pana Ladu, že si na něm 

musel vzít vzor na svého Švejka. Stále ho vidím, jak sedí a pokuřuje fajfku na stoličce ve 

svém modrém obleku. Když jsme pak žili v Ústí, tak jsem za ním často jezdila a po našem 

přesídlení do Prahy jsem ho také chodila navštěvovat, říkali jsme mu doma strejda Rak. To 

on mi ukazoval všechna místa, kde jsem jako malé dítě bydlela."19 Sem si tedy manželé 

přivezli v lednu roku 1921 své prvorozené dítě, malou dcerku Věru, která se narodila 

v porodnici U Apolináře.20  

Co předcházelo jejímu příchodu na svět, nám přiblíží sama Věra Skálová 

Selnerová: ,,Tatínek pracoval jako šofér na Slovanském velvyslanectví, které bylo přímo  

v Maltézském paláci na Malé Straně. Moje maminka obvykle pomáhala manželce pana 

velvyslance, když se pořádaly nejrůznější recepce apod. Tehdy tam chodily velmi významné 

osobnosti pražského poválečného života. Maminka mi například říkala, že jedním z hostů 

býval doktor Brdečka, který byl primářem u Apolináře na gynekologické a porodnické 

klinice a který mamince řekl, že až to na ni přijde, ať přijde za ním. Takže krátce před 

porodem za ním maminka skutečně přišla a díky tomu jsem se narodila v této porodnici.“ 21 

 Krátce po narození Věry Skálové Selnerové se však rodina přestěhovala do Ústí 

nad Labem, protože zde získal její otec výhodnější místo: ,,Byt, ve kterém jsme v Praze žili, 

nebyl vhodný pro malé dítě a k bydlení vůbec, bylo tam totiž příliš vlhko. To byl asi také 

důvod, proč si tatínek začal hledat jiné zaměstnání. Dostal nakonec místo v Ústí nad 

                                                           
18 Maltézský palác je součástí Velkopřevorského paláce: ,,Ve Velkopřevorském paláci sídlí nejvyšší český 
představený Suverenního rytířského řádu sv. Jana Jerusalemského z Rhodu a Malty, neboli johanitů – 
maltézských rytířů. Spolu se sousedním kostelem Panny Marie, zvaným „pod řetězem na konci mostu“, byl 
založen po návratu českých rytířů z II.křížové výpravy kolem roku 1180 jako pevnostní dvorec. [...] Za více 
než 800 let existence vystřídal vzhled paláce všechny hlavní slohy. Stavba byla započata ve 12. století  
v románském stavebním slohu, rozšiřována v gotice po roce 1420 a znovu po roce 1530. Důkladnou 
přestavbu podstoupila po roce 1610 v renesančním slohu a nakonec v baroku po roce 1725. Reprezentační 
částí je „piano nobile“ s komnatami velkopřevora a hlavně Rytířský sál, kde zasedala komenda maltézských 
rytířů. Ve všech prostorách jsou rozvěšeny vzácné obrazy, hlavně českých, německých a italských barokních 
mistrů. České velkopřevorství je nejstarším johanitským velkopřevorstvím vůbec. Stejně jako v jeho 
osmisetleté historii zde sídlí český velkopřevor maltézského řádu se svou administrativou i dnes.“ Údaje 
převzaty z webových stránek Velkopřevorského paláce [online]. [cit. 2013-03-31]. Dostupné  
z: http://www.velkoprevorskypalac.cz/Text/historie-palace?MenuItemId=4 
19 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
20 Tamtéž. 
21 Tamtéž. 



18 

 

Labem u  montánní společnosti, která patřila k bankovnímu domu Petschek22. To byl 

slavný bankovní dům, který měl uhelné doly na severu, porcelánky apod., a protože tatínek 

uměl dobře německy, dostal díky tomu toto zaměstnání a v Ústí jsme bydleli až do roku 

1938."23  

V Ústí nad Labem bydleli Skálovi v samém centru města, v tehdejší Drážďanské 

(dnes Masarykově) ulici číslo 8. V roce 1926, dne 14. listopadu, se Věře Skálové 

Selnerové narodili bratři, dvojčata Jaroslav a Zdeněk.24  

3.2 Život v Ústí nad Labem 

Jak se vlastně žilo ve dvacátých a třicátých letech v Ústí nad Labem? Věra Skálová 

Selnerová na tamní poměry vzpomíná: ,,V Ústí jsme bydleli ve služebním bytě. Firma, 

která zaměstnávala tatínka, měla na hlavní třídě velký pozemek, kde stávaly čtyři baráky. 

Dole byly garáže pro osm až deset aut a nahoře v bytech bydleli zaměstnanci. My jsme 

dostali dva pokoje a kuchyň. Toaleta byla pochopitelně společná. Dodnes se mi vybavují 

takové maličkosti jako například to, že nám každou zimu zdarma vozili otop, abychom  

v zimě nemrzli. Na dvoře, jsme si hrály všechny děti. Díky tomu jsem se naučila plynule 

německy, protože všechny děti mluvily převážně německy, česky už méně. Tak jsem vlastně 

vyrůstala ve  dvojjazyčném prostředí. Dokonce i maminka se trochu německy naučila. 

Většina z těch rodin byla smíšených. K nám, k jako ryze české rodině, se však všichni 

chovali velmi pěkně, až na dvě rodiny, pana Voborníka a pana Konvalinky, to byli později 

velcí henleinovci. Další se pak těchto lidí báli. Celkem nás tam bydlelo asi pět českých 

rodin. Zbytek nájemníků byli doktoři a inženýři, většinou židovského původu. Takže ta 

společnost tam byla skutečně velmi promíchaná, ale že bych pocítila od někoho 

nepřátelství, nenávist, to nemůžu říci. Samozřejmě na nás koukali trochu z patra, ale že by 

se nám žilo špatně, to ne. Tatínek mě s sebou většinou brával, když jezdil pro nějaké 

dodávky do porcelánek nebo pro sklo, díky tomu jsem dobře poznala celé pohraničí."25 

                                                           
22Rodina Petschkových patřila k nejbohatším židovským rodinám v tehdejším Československu, vedle 
bankovního domu vlastnili také uhelné doly v severních Čechách.  
23 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
24 Archiv města Ústí nad  Labem. Kartotéka policejních přihlášek. Je však zajímavé, že na zdejší policejní 
přihlášce Antonína Skály je zaevidován pouze syn Jaroslav. Je to zřejmě proto, že bratři Věry Skálové 
Selnerové se narodili jako dvojčata a zde byl uveden pouze jeden z hochů. Na pražské policejní přihlášce 
z roku 1938 jsou však už uvedeni oba. 
 
25 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
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3.2.1 První školní docházka 

O rok později, 1. září 192726, začala Věra Skálová Selnerová svou školní docházku, 

a to na Obecné státní škole s vyučovacím jazykem československým, jak zněl tehdejší 

název školy. Škola měla dvě budovy – stará budova, kam začala Věra Skálová Selnerová 

chodit sídlila v Solní ulici a od roku 1930 byla využívána též nová budova školy 

v Palachově ulici.27  Adresa nové školy zněla Ohnsorgstrasse a pro školní prostory je 

využívána dodnes (sídlí zde 1. základní škola Palachova)28: ,,V Ústí jsem začala chodit do 

takzvané Obecné a měšťanské školy, jak se to tehdy nazývalo. Dříve bylo pět tříd obecné  

a tři nebo čtyři třídy měšťanské.“29 říká Věra Skálová Selnerová. Právě ve škole se poprvé 

setkala s divadelním světem, který ji natolik uchvátil, že začala hrát v dětských divadelních 

představeních: ,,Jako malá jsem začala chodit do baletu, tancovala jsem na nejrůznějších 

večírcích, který pořádal Sokol, protože každý Čech byl v Sokole. Měla jsem zde paní 

učitelku, která se jmenovala Světáková a o ní se říkalo, že je to vnučka slavného herce 

 a člena Národního divadla Jindřicha Mošny. Byla vůdčí osobností divadelního spolku 

Jirásek. Ve škole učila dějepis a to takovou formou, že jsme veškeré dějiny národa českého 

hráli jako divadlo na stupínku. To bylo tak ohromné, protože díky tomu jsme si to všichni 

pamatovali. Jednou jsem hrála Libuši, podruhé zase Bivoje a další postavy  

z českých dějin. Paní učitelka nás takto vlastně velmi stmelovala. Později jsme s ní hráli 

také Karafiátovy Broučky, na které se jezdili dívat dokonce lidé z Prahy, jak to bylo 

senzačně provedené. Tam tančilo a hrálo čtyřiadvacet dětí. Na to do smrti nezapomenu, 

maminky nám ušily krásné kostýmy, bylo to prostě nádherné a mám na to krásnou 

vzpomínku."30  

 

Díky dochovaným katalogovým knihám z období první republiky, které jsou 

umístěny v Archivu města Ústí nad Labem, se můžeme dočíst, jaký prospěch Věra Skálová 

Selnerová měla. Až na jednu známku chvalitebnou z počtů a měřičství v první pololetí 

                                                           
26 Archiv města Ústí nad Labem. Fond: Školní katalogy, evidenční čísla: 511, 539. 
27 Dějiny města Ústí nad Labem, dostupné ke stažení na http://www.usti-nl.cz. [online]. [cit. 2013-03-12]. 
Dostupné z:  http://www.usti-nl.cz/cz/zivot-mesta/historie-mesta/. 
28 Na základě e-mailové korespondence s PhDr. Věrou Hladíkovou, pracovnicí Archivu města Ústí nad 
Labem ze dne 9. května 2013.  
29 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
30 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. listopadu 2010, Praha. 
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prvního ročníku měla samé výborné. Za celé dva roky školní docházky zameškala pouhou 

jednu hodinu.31 

3.2.2 Mimoškolní záliby 

Vedle školních aktivit navštěvovala Věra Skálová Selnerová také místní Sokol, jak 

sama zmínila – bylo potřeba udržovat českou kulturu v německém prostředí stále živou. 

Jednu dobu se stala dokonce přebornicí v pětiboji.32 Velmi ráda vzpomíná na prázdniny: 

„V ětšinu léta jsme trávili v Orlických horách u babičky nebo tety v Děčíně. Její manžel, 

náš strýček, pracoval na dráze. U nich jsme vždy strávili celý týden o prázdninách. Můj 

tatínek byl vášnivý motorkář a díky němu jsme podnikali různé výlety. Měl starý Harley 

Davidson s přívěsem. Kluci se mnou byli v tom přívěsu a maminka seděla za tatínkem a to 

pro nás byl vždy ohromný zážitek. Takhle jsme jezdili nejen po okolí, ale také do těch 

Orlických hor. Dalšího strýčka jsme měli také na Slovensku  

v Nových Zámcích, kam jsem také jezdila. Naše tetičky a strýčkové si mě navzájem takto 

půjčovali. Bratry ne, ti byli ještě malí. A samozřejmě jsem pobývala i v Praze u babičky  

a u tet, maminčiných sester, takže jsem vždy měla kde být.“33  

Věra Skálová Selnerová se v převážně německém prostředí snažila zůstat 

v kontaktu s českou kulturou a jazykem jak jen to bylo možné. Velmi dobře jí v tomto 

posloužilo například kino, anebo již zmíněné divadlo:  „Vášnivě ráda jsem navštěvovala 

kino, hlavně české filmy. Většina z nich byla ale přístupná až od šestnácti let, takže jsem si 

vždy od maminky půjčovala boty na kramflecích, abych byla velká a pustili mě dovnitř.  

Hlavně k nám jezdilo divadlo z Olomouce a celý měsíc u nás hostovalo, takže jsem tam 

byla téměř každý den. V Ústí bylo nádherné divadlo. Pro nás všechny Čechy, kteří jsme 

tam žili, to byla ohromná událost, na kterou si dobře pamatuji. Hrála tam například paní 

Julie Charvátová34, později velmi známá rozhlasová herečka, manželka Hanzelky. To pro 

mě bylo vždy to nejkrásnější, co jsem tam mohla poznat - činohra a opera. Do školy k nám 

                                                           
31 Archiv města Ústí nad Labem: Fond: Školní katalogy, evidenční čísla: 511, 539. 
32 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. listopadu 2010, Praha. 
33 Tamtéž. 
34 Julie Charvátová (1912–1994), rozhlasová a divadelní herečka, recitátorka. Absolventka pražské 
konzervatoře. Členka Východočeského divadla a divadla v Olomouci. Uplatnila se pak zejména v rozhlase, 
kde vytvořila několik desítek rolí. Po roce 1968 byla za své názory na srpnovou okupaci vyloučena z KSČ  
a perzekvována. Jejím životním partnerem byl cestovatel Jiří Hanzelka. Informace převzaty ze stránek 
Českého rozhlasu: Charvátová Julie. [online]. [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/rozhlasovahistorie/lide/_zprava/charvatova-julie--693905. 
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z Prahy také jezdil hrát kašpárek Merten35, který byl velmi známý, a to bylo vždy 

narváno.“ 36 

3.2.3 Na německé obchodní akademii 

Po ukončení měšťanské školy se Věra Skálová Selnerová rozhodovala, kam se 

budou její kroky ubírat dále. V Ústí nad Labem však příliš na výběr neměla. Vzhledem 

 k tonu, že ve městě tehdy žila většina německy mluvících obyvatel, nebyla zde žádná 

vyšší česká škola, proto se rozhodla jít studovat na německou obchodní akademii, ta patřila 

za první republiky k nejlepším školám v Československu.37 

Soužití Čechů a Němců v jednom státě nebylo vždy jednoduché, sama Věra 

Skálová Selnerová se do potyčky s německými spolužačkami dostala několikrát, nejvíce 

však vzpomínala na tuto událost: ,,Musím se také zmínit o svých spolužačkách, některé 

postupem času velmi propadly nacismu. Jedné jsem dala dokonce facku. Stály jsme jednou 

u okna a ona si začala stěžovat, že Němci nemají v Čechách žádnou svobodu. Mě to tehdy 

tak naštvalo a říkala jsem jí: ´Nemáš žádnou svobodu? Co sis tady koupila o přestávce? 

Naše české buřty, které tu teď jíš! Tak jak můžeš říci, že se máš špatně!´ A jak stála u toho 

okna, tak se na mě zašklebila a prohodila něco o tom, že jsem ta pravá, kdo jí může něco 

povídat. To už jsem se ale neudržela a dala jsem jí takovou facku, až narazila na to okno, 

které prasklo, ale naštěstí se nerozsypalo. Měla jsem z toho pak velký malér, musely jsme 

obě k třídnímu, který s tím ale nemohl nic moc dělat, tak se to snažil alespoň mezi námi 

dvěma urovnat. Od té doby jsem to měla u třech profesorů špatné, ale u zbytku jsem cítila, 

že mi vnitřně fandí, ale nemohli s tím nic více dělat, protože naše škola byla sponzorovaná 

od bohatých německých podnikatelů.“ 38  Ale samozřejmě ne se všemi vycházela špatně. 

Mezi jinými spolužačkami si také našla velmi dobrou kamarádku: „Měla jsem ve třídě 

jednu dobrou kamarádku, jmenovala se Cetlová39, a když jsem po válce jednou jela do 

Ústí, tak jsem ji chtěla navštívit. Chtěla zde zůstat, její manžel byl Němec, ale také zde 

chtěl zůstat. Tak jsem se ptala v místě, kde pracovala a tam mi řekli, že jediné, co pro ni 
                                                           
35 Kašpárek Merten – známý a velmi populární bavič a komik Vojta Merten (vl. jm. Vojtěch Bartůšek) žil 
v letech 1895–1945. Zpočátku působil u kočovných divadelních společností, později působil v Praze, kde se 
proslavil v dětských představení jako Kašpárek, převzato z: FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; II. 
díl, L-Ř. Praha: Libri, 2007. Str. 189n. 
36 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
37 Dějiny města Ústí nad Labem, dostupné ke stažení na http://www.usti-nl.cz. [online]. [cit. 2013-03-12]. 
Dostupné z:  http://www.usti-nl.cz/cz/zivot-mesta/historie-mesta/. 
38 Tamtéž.  
39 správně: Margarete Zettl (dle zápisu jména v rejstříku spolužáků). 
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mohou udělat je to, že nepojede v hromadném odsunu, ale že může jet s manželem sama 

soukromě. Ona dělala v té firmě, kde dělal také tatínek.“40 To je jeden z mnoha osudů, 

který potkal smíšená manželství Čechů a Němců a ovlivnil tak životy řady lidí, mezi nimiž 

byli také přátelé Věry Skálové Selnerové. 

3.3 Soužití s n ěmeckými obyvateli na konci 30. let 

Konec třicátých let probíhal, jak je známo, v pohraničí velmi dramaticky  

a českoněmecké vztahy se neustále zhoršovaly. Na vlastní kůži to ve škole pocítila také 

Věra Skálová Selnerová: ,,Později se začala situace přiostřovat, a to hlavně kvůli 

henleinovcům. To už se pak hodně vyhraňovalo. Nikdy nezapomenu na to, když začali 

pochodovat a tlouci do bubnů a měli při tom na sobě bílé podkolenky. Když jsem pak byla 

ve škole, tam bylo hodně znát, jak se to začíná dělit – nejen mezi spolužáky, ale také mezi 

profesory. Jeden profesor, to byl tedy veliký nacista. Pocházel z Pruska a za velké války 

přišel o ruku a o oko, a když se vztekal, tak tu ruku odepnul a házel ji po nás. Všichni, 

včetně mě, jsme se ho hrozně báli. Maminka mi pořád říkala, ať se ho nebojím, že si ho 

mám představit v noční košili a že se ho pak přestanu bát. Tak se jednoho dne stalo, že po 

mém spolužákovi hodil tu svou ruku, protože ten kluk hrozně zlobil. Ten den byly zrovna  

v jedné učebně dvě třídy a ti studenti z jiného ročníku všichni hrozně ztuhli, protože něco 

takového vůbec nečekali. Nikdo z kluků nechtěl tu ruku zvednout, tak jsem se zvedla já  

a pro tu koženou ruku došla a odnesla ji ke katedře. Profesor vyhrnul rukáv, já mu ji 

přidržela a on si ji tou zdravou připnul a musím říci, že od té doby mě jako jedinou nechal 

na pokoji. Takže jsem si ho do toho představovala v té noční košili a už jsem se ho 

nebála.“ 41  

K obdobným výstupům však nedocházelo pouze ve škole, ale také mimo ni,  

v běžném životě, kdy začalo být pomalu pro Čechy, ale také pro Němce, nebezpečné 

vycházet jednotlivě či v menších skupinkách do ústeckého okolí: ,,Chodili jsme do 

tamního Sokola a sokolské cvičiště bylo přes řeku ve Střekově. Jak už se blížil zábor 

pohraničí, pamatuji si, že na to mostu začalo přibývat hodně potyček a rvaček mezi Čechy 

a Němci – našimi kluky a henleinovci. Jednou třeba naši kluci henleinovcům svlékli ty 

jejich košile a naházeli to do Labe. Tehdy už nebylo bezpečné, abychom chodili 

samostatně, takže jsme vždy šli ve skupinkách. Němci se večer většinou opíjeli a heilovali 

                                                           
40 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
41 Tamtéž. 
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po celém městě. Naštěstí náš byt byl celkem dobře izolovaný od hlavní třídy, protože byl 

situován do dvora, takže okna na ulici jsme neměli. Maminka později bratrům i zakazovala 

hrát si venku.“42 

3.4 Mobilizace, mnichovská dohoda a út ěk do Prahy 

V době, kdy byla Věra Skálová Selnerová svědkem těchto národnostních potyček, se 

už blížilo září roku 1938 a následná všeobecná mobilizace, kdy byli povoláni do vojska 

všichni bojeschopní muži43: „Na německé obchodní akademii jsem byla až do roku 1938, 

protože pak byla mobilizace a můj tatínek narukoval. Maminka, já a mí dva bratři jsme 

zůstali v Ústí sami. Nevěděli jsme, co si počít. Narychlo jsme sbalili pár našich věcí  

a posledním vlakem jsme narychlo utekli do vnitrozemí, do Prahy."44 Únik z Ústí nebyl 

ovšem jednoduchý: ,,Do vlaku nás vzali vojáci, kteří nás odvezli do Litoměřic, kde jsme 

přestoupili na vlak do Prahy. To všechno ovšem táta nevěděl, snad jen tušil, že se nějak 

dostaneme pryč. Maminka ovšem onemocněla, takže jsem měla vše na starosti já. K večeru 

jsme přijeli do Prahy a tam jsme se rozdělili po příbuzných, k tetám a k babičce. Až potom 

se tatínek vrátil z mobilizace, byl až někde na Slovensku.“45  Věra Skálová Selnerová měla 

se svou rodinou v pohnuté době však to štěstí, že měli v Praze ke komu jít. Mnohé české 

rodiny byly totiž ve vnitrozemí odmítnuty a musely se vrátit zpět do Ústí.46 

Ani v Praze však nebylo úplně vyhráno, Skálovi totiž nechali v Ústí velkou část 

svého majetku. Protože se maminka Věry Skálové Selnerové těžce roznemohla, všechny 

starosti přešly na tehdy sedmnáctiletou Věru: ,,Když jsme přijeli do Prahy, tak jsme chtěli 

dostat ještě nábytek z Ústí, který jsme tam nechali. Maminka celou tu hroznou situaci a to 

napětí nevydržela a musela do nemocnice a já jsem musela všechno ostatní zařizovat. 

Tatínek byl stále v mobilizaci, občas se ozval, ale přijet nemohl. Šla jsem tehdy k firmě 

Hola, což byl velký stěhovací podnik, s tím, že chci přivézt z Ústí nad Labem nábytek, tak 

jestli by mohli se mnou. Oni s tím neměli žádné problémy, ten nastal až tehdy, když jsem se 

dozvěděla, že musím mít od německých úřadů povolení, že si naše věci mohu odvézt. Takže 
                                                           
42 Tamtéž.  
43 Všeobecná mobilizace byla vyhlášena 23. září, předcházela ještě částečná mobilizace z května téhož roku. 
CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách: Díl 4, od roku 1918. Praha; Litomyšl: Paseka, 2006. 
Str.  93nn. 
44 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. Pro doplnění uvádím, že jako 
datum odhlášení na policejní přihlášce je uvedeno 23. září 1938. 
45 Tamtéž. 
46 Dějiny města Ústí nad Labem, dostupné ke stažení na http://www.usti-nl.cz. [online]. [cit. 2013-03-12]. 
Dostupné z:  http://www.usti-nl.cz/cz/zivot-mesta/historie-mesta/. 
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jsem musela na nějaký německý úřad, kde jsem jim vysvětlila naši situaci, že byt sice 

máme, ale nemáme nic do něj. Myslím, že mi tehdy hodně pomohlo, že jsem uměla dobře 

německy, a díky tomu jsem to povolení dostala.  Přesto jsem ale měla obavy, zda se podaří 

všechno z Ústí dostat k nám do Prahy, ale ti kluci od té stěhovací firmy byli moc ochotní, 

pořád mě ubezpečovali, že se nemusím ničeho bát, že všechno zvládnou a Němcům tam nic 

nenechají. Tak jsem se s nimi následujícího dne vypravila do Ústí, kam jsme přijeli na ten 

dvůr, který patřil k našemu domu. Všichni stáli na pavlačích a koukali na mě. Bylo na nich 

vidět, že se se mnou bojí mluvit, všichni, i Vébrovi, s kterými jsme se velmi přátelili. Šla 

jsem k nám do bytu, kde vše bylo na svém místě, ale v mém pianu byla zaseknutá sekera. 

Maminka tam také zapomněla naše spořitelní knížky, které byly samozřejmě pryč, ale jinak 

nechybělo nic. Tak jsem společně se stěhováky všechno připravila k přepravě, do aut to už 

naložili sami a já jsem si mezitím došla ještě do školy, kde jsem v kanceláři požádala, 

abych dostala výstupní vysvědčení, protože jsem chtěla přejít na jinou školu. Byl tam tehdy 

můj třídní a ještě další dva profesoři, kteří se mnou utekli do Prahy. Jeden učil 

francouzštinu a druhý národní hospodářství, takže to bylo skutečné dobrodružství.“47 

 Vše se dělo na pozadí jedné z nejdramatičtějších událostí v novodobých dějinách 

tehdejšího Československa. Dne 29. září roku 1938 se v Mnichově sešli Adolf Hitler, 

Benito Mussolini, Édouard Daladier a Neville Chamberelin, aby jednali o osudu 

Československa. Výsledkem jednání bylo odstoupení pohraničí s německou většinou. 

Česká vláda tuto podmínku musela přijmout, protože Adolf Hilter hrozil v případě odporu 

bombardováním Prahy. Krátce na to, 5. října, abdikoval prezident Edvard Beneš a uprchl 

do Velké Británie, kde položil základy exilové vlády.48
 

3.5 V Praze 

Kvůli útěku z Ústí nad Labem ztratil Antonín Skála své tamější zaměstnání, naštěstí 

ho ale ještě dočasně zaměstnala Petschkova firma v Praze: ,,Tady v Praze pracoval  

u Petschka nějaký Němec, který chtěl ,domů do Reichu´ a tím pádem se vyměnili, tatínek 

zůstal u Petschků v Praze a ten Němec odešel do Ústí. Díky tomu jsme dostali v Praze také 

                                                           
47 Tamtéž 
48 CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách: Díl 4, od roku 1918. Str. 95. 
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byt, ale samozřejmě to chvíli trvalo".49 Adresou se jim stala pražská čtvrť Bubeneč, ulice 

Zikmunda Wintera č.p. 432.50 

3.5.1 Na pražské n ěmecké obchodní akademii a následná 

okupace Československa 

Protože Věra Skálová Selnerová chtěla dokončit studium, rozhodla se, že nastoupí 

na obchodní akademii v Praze. Netušila však, že bude mít problémy dostat se na českou 

školu, protože svá studia začala v jazyce německém: ,,Když jsem se šla přihlásit na českou 

obchodní akademii, bylo mi sděleno, že to nepůjde, protože bych musela ještě jednou 

opakovat třetí třídu. Tehdy se studovalo čtyři roky. Mě to velmi rozčílilo, protože za to, že 

jsme museli utíkat z našeho domova, jsem měla být potrestána ještě takto. Zkrátka  

a dobře, házeli mi klacky pod nohy. V Praze byla také ještě německá obchodní akademie  

a kapacita této školy nebyla ještě zcela naplněná, takže jsem nastoupila tam. To už ale 

přišel březen 1939 a Němci obsadili Prahu. V červnu jsem pak měla maturovat, dokud tam 

byl ještě starý pan ředitel, pan Flusser, a to byl Žid. Nevím ani, jaký byl jeho další osud, 

pevně věřím, že se mu podařilo uprchnout z obsazeného Československa.51 Pak nastoupil 

nový ředitel, naštěstí byl vybrán z učitelského sboru, takže jsme to ještě tak tak zvládli. 

Vyloučeni byli však moji židovští spolužáci52.“ 53 

 

Vzhledem k záboru pohraničí, hromadnému útěku Čechů ze zabraného území a ke 

vzniklým problémům kvůli naplnění kapacity českých škol nebyla Věra Skálová Selnerová 

jedinou Češkou na této německé obchodní akademii: ,,V této škole jsme se sešli všichni 

Češi, kteří jsme studovali na německých obchodních školách v pohraničích. Vedle školy  

                                                           
49 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
50 NA. Policejní přihláška Antonína Skály. 
51 Ředitel německé obchodní akademie a profesor matematiky Gustav Flusser bohužel neměl to štěstí, aby se 
mu podařilo uprchnout, a zemřel za války v koncentračním táboře Buchenwald v roce 1940. Jeho žena a 
dcera pak v Osvětimi. Zachránil se jeho syn Viktor, který žil v Jižní Americe. Informace převzaty  
z: www.geni.com [online; po registraci a příhlášení]. [cit. 2013-03-12]. Dostupné  
z: http://www.geni.com/people/Gustav-Flusser/6000000002388869457. 
52  V Archivu hlavního města Prahy se dochovaly také zlomky školních katalogů. Z židovských spolužáků je 
tedy možné uvést například Marianu Laschovou, narozenou 5. října 1921. Spolu se svou mladší sestrou 
Hedvikou a rodiči Rudolfem a Pavlou byla deportována ze svého bydliště v Dušní ulici č. p. 16 do Terezína 
transportem Ba dne 10. srpna 1942 a o pár dní později 20. srpna téhož roku byla s rodiči transportem Bd 
poslána na smrt do Rigy. Informace převzaty ze stránek www.holocaust.cz [online]. [cit. 2013-03-12]. 
Dostupné z: http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1592982. 
53 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
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v Ústí byla pak ještě v Liberci, Teplicích a Chomutově. Z Ústí jsme přešli tři.  

A začátkem června jsme tu všichni odmaturovali."54  

Ještě před maturitou si však Věra Skálová Selnerová měla na této škole prožít se 

svými českými i německými spolužáky tragické březnové dny roku 1939, především pak 

15. a 16. březen, kdy byl oficiálně zřízen Protektorát Čechy a Morava55: „Ten den, kdy 

přijeli Němci do Prahy, 15. března, jsem šla normálně do školy. To bylo hrozné, maminka 

strachy bez sebe, táta nevěděl, jestli pro něj přijdou nebo ne, protože se bál, že jsme ze 

Sudet, netajil se svým názorem a ještě pracoval u Židů. Přemýšlel, zda má či nemá jít domů 

a čekal v garáži, co se stane. Nám studentům zakázali jít ven, takže jsme seděli ve škole  

a brečeli, my Češi. Potom jsme šli za naším třídním, jestli můžeme jít do kostela, který byl 

poblíž školy. Jednalo se o kostel u svatého Jakuba. Všichni jsme se tam odebrali, seděli  

a brečeli jsme. Přišlo tam hodně lidí. Bylo to strašné, když člověk viděl, jak ta vojska 

projíždí Prahou a hned u nás začali nakupovat v obchodech, které u nás tehdy byly ještě 

plné. Každý měl strach. Do školy jsem ale musela dál chodit, otec nějaký čas nejezdil, ale 

pak získal zase povolení. Jeden z mých bratrů se učil v Praze a druhý byl u Bati, kde byl 

naštěstí také schovaný.“56 

Pocity mnoha Čechů byly v té době velmi smíšené – v jejich životě se během 

krátké doby událo tolik přelomových okamžiků, že si mnoho lidí nevědělo rady: ,,Šlo to 

vždy za sebou, mobilizace byla euforie, ale potom, když se museli vracet a bylo obsazeno 

pohraničí, tak to pro nás byla katastrofa. Němečtí spolužáci se nám ale neposmívali, to by 

si asi nedovolili. Někteří se i trochu báli nenávist dávat najevo, ale hajlovali všichni. Já 

jsem říkala, že to dělat nebudu, a profesor říkal, že jestli to neudělám, tak mě vyhodí. Bylo 

mi z toho hrozně. Když přišel profesor Neumann, který byl velice hodný, tak jsme hajlovat 

nemuseli, ale když přišel profesor Breuner57, tak to jsme museli, ale hrozně jsme to 

odbývali. Věděli jsme, kdo je mezi námi slušný a kdo ne. Například jeden spolužák byl v SA 

a já jsem mu řekla, že když něco řekne, tak že mu něco provedu, že se má nač těšit. On byl 

naštěstí velmi hloupý, připadalo mi, že až zaostalý, a tím pádem byl na nás závislý, protože 

kdybychom mu se spolužačkou neradily, tak by propadl. Takže jsem mu řekla, že když bude 

dělat nějaké nepřístojnosti, že mu radit nebudu a vedle něj seděla další moje spolužačka 

                                                           
54 Tamtéž. 
55 CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách: Díl 4, od roku 1918. Str. 99. 
56 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
57 Správně: Dr. Otto Beireuther (dle výčtu vyučujících ve školním katalogu). 
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Milenka Bartošová a ta říkala, že mu také nedá opisovat. Takže on se k nám musel chovat 

tak, abychom mu vyhověli. Ono ho to ale ve škole nebavilo, každou chvíli se omlouval, že 

mají v SA sraz a musí cvičit, takže toho jsme svým způsobem tak nějak eliminovali.“58
 

Ve školním roce 1938/1939, dne 9. června 1939 složila Věra Skálová Selnerová na 

pražské obchodní akademii úspěšně písemnou maturitní zkoušku z účetnictví  

a z německého, československého a francouzského jazyka. Zkoušejícími byli Dr. 

Beireuther z účetnictví, Dr. Augustin z československého jazyka a p. Chmela z německého 

a francouzského jazyka. Současně probíhala také ústní maturitní zkouška z již 

zmiňovaných jazyků a k tomu ještě z práva a národního hospodářství. U komise tehdy 

seděli dva členové, zkoušející a přísedící.59  

3.5.2 Totální nasazení 

Jaký byl další osud rodiny po dramatickém příchodu do Prahy v roce 1938, nám 

přibližuje další vzpomínání Věry Skálové Selnerové: ,,Když byli Petschkové zlikvidováni, 

 z budovy, kde byla jejich banka, se stalo sídlo gestapa. Tatínek tím pádem přišel opět  

o práci a začal se živit jako taxikář. To už bylo za války a tatínek musel jezdit na takzvaný 

dřevoplyn, to měl vzadu na voze kotel a tak jezdil.“60  

Právě otcovo zaměstnání mělo velký vliv na budoucí životní dráhu jeho dcery 

Věry. Jelikož se jí nepodařilo sehnat ihned po vystudování zaměstnání, byla totálně 

nasazená. Naštěstí však nikoliv přímo v Německu, ale v Praze: „Nejprve to bylo ve firmě, 

kde byl zaměstnán dobrý známý mého tatínka, potom nás ale pracovní úřad povolal do 

Letovy v Lětňanech61, kde se opravovala letadla, a tam byl také náš známý letec Široký62, 

který dělal akrobacie. Bylo to hrozné období. Já jsem se musela prakticky denně dostat  

z Dejvic až do Letňan. Nakonec to vedlo k tomu, že jsem vážně onemocněla zápalem plic  

a žloutenkou. Když jsem se z toho pak dostala, lékař mi napsal vysvědčení, že jsem po 

                                                           
58 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
59 Archiv hlavního města Prahy. Fond: Německá škola při obchodní akademii, Praha I, NAD: 1072, Lokace 
D 41, R 7, 0301, číslo kartonu nečitelné. 
60 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 2. 12. 2010, Praha. 
61 Vojenská továrna na letadla Letov založená v roce 1920, od roku 1939 do konce války nesla název 
Flugzeugwerke Letov AG; zanikla až v roce 1998. Převzato ze stránek forum.valka.cz [online], [cit. 2013-10-
12]. Odkaz dostupný z: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/128245. 
62 Petr Široký (1903–1983). Za první republiky velmi populární akrobatický letec, v roce 1936 se zúčastnil 
XI. letních olympijských her v Berlíně, kde získal bronzovou medaili. Převzato ze stránek 
www.hradecinfo.cz [online], [cit. 2013-10-12]. Odkaz dostupný  
z: http://www.hradecinfo.cz/products/zajimave-osobnosti-mesta-hradce-nad-moravici-a-z-jeho-okoli-serial-/. 
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těžkých nemocech oslabená a že bych si měla najít zaměstnání, které je blíže mému 

bydlišti. Shodou náhod jsem se v této době díky své tetě seznámila s Andulou Sedláčkovou, 

která mě přijala do svého divadla.“63  

Za prvním angažmá v Divadle Anduly Sedláčkové nestojí však jenom známost tety 

Věry Skálové Selnerové s touto slavnou herečkou, ale také ten důvod, že její manžel svého 

času vážně onemocněl a Andula Sedláčková potřebovala někoho, kdo by jej vozil: ,,Takže 

slovo dalo slovo a tím pádem jsem se dostala do divadla k Andule Sedláčkové. Chtěla jsem 

již dříve hrozně k divadlu, ale tatínek mi řekl, že musím vystudovat něco pořádného a pak 

si můžu dělat, co chci. Takže jsem musela vystudovat tu obchodní akademii a až pak jsem 

šla k divadlu.“64 Takovýmto zajímavým způsobem tedy začala další významná etapa 

v životě Věry Skálové Selnerové.  

 

4  1938–1945 

Léta 1938-1945 patří k nejtragičtějšímu období dějin dvacátého století. V roce 1938 

přišlo Československo o část pohraničního území a o rok později vypukla druhá světová 

válka, která trvala dlouhých šest let a měla na svědomí mnoho nevinných lidských obětí. 

4.1 U divadla 

Ve třicátých letech a také během Protektorátu vzniklo v Praze mnoho malých 

divadel, můžeme uvést například tehdy velmi populární Intimní divadlo, Divadlo  

U Karlova mostu, operetu Na Fidlovačce a mnohá další, která se plně zapojila do 

divadelního pražského života a mohla směle konkurovat například Národnímu divadlu, 

Divadlu Na Vinohradech, které bylo jednu dobu vůbec nejpopulárnější pražskou scénou, 

anebo dnes již polozapomenutému divadlu Uranie v Holešovicích, které však rok po válce 

vyhořelo a svou činnost již neobnovilo. 

Nebylo výjimkou, že jim šéfovali také herci, za všechny můžeme jmenovat Járu 

Kohouta a Ference Futuristu, Oldřicha Nového, Vlastu Buriana, o kterém bude řeč později, 

Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Určitou výjimkou mezi jmenovanými byla jediná  

                                                           
63 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
64 Tamtéž. 
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žena – Andula Sedláčková. Svého času velmi slavná herečka, femme fatale českého 

divadla. Její osobnost byla velice významná a v dnes již téměř zapomenutá. 

4.1.1 Divadlo Anduly Sedlá čkové 

Divadlo Anduly Sedláčkové bylo založeno na podzim roku 193865 a sídlilo v budově 

Mozartea v dnešní Jungmannově ulici. Dříve se zde nacházelo divadlo E. F. Buriana.66 Jak 

bylo tehdy obvyklé, divadla si zakládali sami herci zejména proto, aby si zahráli své 

oblíbené role. Tak tomu bylo i v případě Anduly Sedláčkové. Uvádí se také, že divadlo 

založila kvůli své dceři Marcelle, aby získala hereckou průpravu.67  

Na repertoáru byly zejména nenáročné konverzační hry pro široké publikum. 

Postupem času se však na jevišti začaly objevovat i takové hry jako například  

Romea a Julie od Shakespeara, Ibsenova Hedda Gablerová, Čapkova Morálka paní 

Dulské. V roce 1940 dokonce i další známá Čapkova divadelní hra Věc Makropulos a o rok 

později jeho Loupežník, což na svou dobu byl dost odvážný čin.  

Po atentátu na říšského zastupitele Reinharda Heydricha byla zavřena všechna česká 

divadla a až po několika týdnech byla opět znovuotevřena, delší prodleva však byla 

vyhrazena pro Divadlo Anduly Sedláčkové, otevřeno bylo na rozdíl od jiných divadel až 

v listopadu 1942.  

Věra Skálová Selnerová zde však v tu dobu již nehrála. V roce 1944 bylo divadlo 

spolu s ostatními opět uzavřeno.68 Po skončení války, kdy byly v červnu zrušeny soukromé 

divadelní koncese69, už Andula Sedláčková své divadlo neobnovila a definitivně se 

rozloučila s jevištěm.  

Věra Skálová Selnerová tedy nastoupila do nově vzniklého divadla: „U Anduly 

Sedláčkové jsem nejdříve dělala elévku. Za války to divadlo sídlilo v Morzateum, to bylo 

divadlo tak pro dvě stě osob, takže plat nic moc. Učila jsem ale ještě němčinu, tím jsem si 

přivydělávala. U Sedláčkové jsem hrála do roku 1943. Ne že by jí divadlo přímo zavřeli, 

ale neutáhla to finančně a zavřela to sama. Podrobnosti už si ale přesně nepamatuji. 

                                                           
65 Česká divadla : Encyklopedie divadelních souborů. Praha: Divadelní ústav, 2000. Str. 53. 
66 Tamtéž, str. 53. 
67 TUNYS, Ladislav. Hodně si pamatuju : perličky v duši Raoula Schránila. Praha : Ametyst, 1998. Str. 100.  
68 Česká divadla : Encyklopedie divadelních souborů. Praha : Divadelní ústav. Str. 94 
69 Hned po osvobození obsadila totiž prostory divadla skupina mladých divadelníků v čele s A. Dvořákem, 
který chtěl vytvořit divadlo revolučních gard. Tento plán se ale nikdy nerealizoval. Tamtéž, str. 94.  
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Jednou přišla do divadla také Adina Mandlová. Můj výkon se jí tehdy velmi líbil. Pozvala 

mě také k sobě do Hybernské do Komorního divadla, kde sama hrála.“ 70 

I v pozdějších letech zůstala Andula Sedláčková stále velmi elegantní dámou: 

,,Paní ředitelka byla velmi, skutečně velmi krásná žena. U Sedláčkové jsme měli takový 

zvláštní soubor, vše dělala hlavně kvůli dceři, kvůli Marcelce. Zákulisí, to byla jedna 

dlouhá chodba, nalevo stály kulisy, takže jste jen tak tak prošel, a přistavěný kumbál pro 

paní ředitelku, a jedna šatna pro dámy a jedna velká šatna pro pány.  

Ředitelnu a prostředí Divadla Anduly Sedláčkové popisuje zajímavě také další 

členka jejího souboru, Lilly Hodačová71: ,,Vstoupila jsem do jejího divadla večer v pauze 

představení Věci Makropulos. Fascinace z jejího výkonu mi jistě ještě zářila z očí. 

Sestupovala právě po točitých schůdcích, vedoucích z miniaturního jeviště divadla dolů do 

šaten, umístěných v kumbálcích suterénu bez oken. […] Zavedla mě do jakési velké 

krabice, vestavěné do onoho sklepního podkulisí. Byla to její šatna, plná zvláštní čisté 

vůně, a zároveň ,,ředitelna“. Ředitelnu tvořila pouze postava ředitelky, nebyl tam ani psací 

stůl, ani stroj, ani typické regály a tak dále.“72 

Ale nyní zpět k hereckým kolegům a kolegyním: ,,Z pánů tam byl Karel Třešnák73, 

manžel Laury Želenské, pak Karel Pfeifer74, Jarda Koudelka, ten hrál potom v Plzni, pan 

Doležal75 a pan Pleva. V dámské šatně paní Bokrová76, Milada Pilecká a Jiřina 

                                                           
70 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. listopadu 2010, Praha. 
71 Lilly Hodačová (1910–1998), herečka. Působila Brně, později v Praze, po válce v Kolíně. Později působila 
též jako spisovatelka a dramaturgyně. Proslavila se jako přítelkyně básníka Vítězslava Nezvala. FIKEJZ, 
Miloš. Český film : herci a herečky ; I. díl, A-K. Praha: Libri, 2006. Str. 402n. 
72 HODAČOVÁ, Lilly. Zpěv Orfeův. Praha : Odeon, 1995. Str. 325. 
73 Karel Třešňák (1896–1955), herec a režisér, jeho ženou byla také herečka Laura Želenská. Začal hrát 
nejdříve v Uranii, v divadle Akropolis a v Tylově divadle v Nuslích, působil také jako režisér. Po válce se 
stal ředitelem divadla v Kolíně. Objevil se také v několika malých rolích na stříbrném plátně, nejznámější je 
jeho role pana Proška ve filmové Babičce z roku 1940. FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; III. díl, 
S-Ž. Praha: Libri, 2008. Str. 536. 
74 Karel Pfeiffer (1908 – po r. 1963), herec a režisér, působil na mnoha českých scénách v Praze, i  na 
oblastních jevištích. Nakonec zakotvil v Příbrami. Objevil se také v epizodních roličkách v několika filmech. 
Známější byl jeho bratr Vilém. Tamtéž, str. 414. 
75 Jindřich Doležal (1895– 968), operetní herec. Působil nejprve v divadle Uranie a v kabaretu Červená 
sedma. Za války byl členem Divadla Anduly Sedláčkové a Nového divadla Oldřicha Nového, po válce pak 
působil v divadle v Karlíně. Ve filmu se objevil pouze v několika epizodních roličkách. FIKEJZ, Miloš. 
Český film : herci a herečky ; I. díl, A-K. Praha: Libri, 2006. Str. 212. 
76 Libuše Bokrová (1891 – po r. 1959), herečka. Byla členkou několika pražských scén, nakonec zakotvila 
v Českých Budějovicích. Její nejznámější filmovou rolí byla baronka von Botzenheimová v Dobrém vojáku 
Švejkovi, kde se proslavila větou: ,,Český foják, dobrá foják“. FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; 
I. díl, A-K. Praha: Libri, 2006. Str. 89. 
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Sedláčková77, velmi krásná a milá holka. Vzala si později ředitele Esplanadu, ale toho pak 

zavřeli a ji vystěhovali. Já jsem pak Jiřinu jednou po válce potkala  

a jela jsem za ní s manželem. Většinou tam ale byly staré dámy, které kdysi někde hrály  

a tady zase mohly za malé peníze opět hrát a přitom to byly výborné herečky. My jsme se 

do té šatny pomalu ani nevešly, tak jednoho dne řekla paní ředitelka, že Marcelu nemůže 

dát do pánské šatny, ale že tam dá mě, že mi tam udělají plentu. Mně to tedy nějak 

nevadilo, ale pánové si nedávali pozor na ústa, takže často něco řekli a pan Třešňák vždy 

povídal: ,Pánové, pánové, nejsme tu sami, nejsme tu sami´ a nebo když drbali, tak jsem 

zase já říkala: ,Pánové nejsme tu sami, nejsme tu sami´. Měli jsme tam také výborného 

člověka, to byl dramaturg a herec, pan Kamberský. Ráda jsem měla kolegyni Elišku 

Pleyovou, to byla krásná holka, předváděla modely a hrála také u Oldřicha Nového, u něj 

se totiž herci moc neuživili, on mizerně platil, na rozdíl od Buriana. A Eliška hrála vždy 

takové ty mondénní role, ale když divadlo zavřeli, tak ona někam zmizela a já jsem po 

válce s někým mluvila a ten mi vyprávěl, že měla přítele a ten měl nějaký politický problém 

a chtěla spáchat sebevraždu, tak ji dali do nemocnice a tam prý skočila z okna. My jsme 

spolu hrály párkrát i společně na jevišti, její jméno je také na plakátech, kde bylo i mé. 

Byla velmi příjemná, vůbec ne nafoukaná a měla co dělat, aby se uživila. Já jsem tehdy  

u Sedláčkové měla dvacet korun za večer. Vždy byla velice elegantní, ale nestýkala se s 

nikým mimo divadlo, jen tam. Další milá kolegyně byla Jarmila Holmová78, po té se po 

válce také slehla zem, stejně tak po Šmídové79, ta chodila s panem režisérem Léblem. Ještě 

tam byla paní Blažková a taky starý pan Hrušínský80, jeho syn Rudolf, to je jeho věrná 

                                                           
77 Jiřina Sedláčková (1914 – 2002), herečka. Původní profesí manekýnka, poprvé se objevila ve filmu po 
boku Vlasty Buriana, Ducháček to zařídí. Nejvíce ji však proslavila role Elišky Záhorské v komedii Eva tropí 
hlouposti. Naposledy se objevila na filmovém plátně v roce 1942 ve filmu Valentin Dobrotivý. Poté se 
věnovala rodině a zbytek života dožila v Kamenici u Prahy, kde také zemřela. FIKEJZ, Miloš. Český film : 
herci a herečky ; III.  S-Ž . Praha: Libri, 2008. Str. 53n. 
78 Jarmila Holmová (1913 - ????), herečka. Absolventka Státní konzervatoře, působila v Divadle na 
Vinohradech, v Intimním divadle a ke konci války v Kladně. Zahrála si též několik rolí v nejrůznějších 
filmech, naposledy v dramatu Hrdinové mlčí v roce 1946. FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; I. 
díl, A-K. Praha: Libri, 2006. Str. 412. Když jsem se o této herečce pokoušel objevit nějaké informace 
v Národním archivu, zjistil jsem, že se ve skutečnosti narodila v roce 1912 (viz. NA. Policejní přihláška 
Jarmily Holé Holmové, roz. Pižlové). Po válce působila jako filmová pracovnice a působila také v zahraničí, 
je možné, že po roce 1948 se rozhodla pro emigraci. 
79 Jarmila Šmídová (1903–1989), herečka. Nebyla však členkou Divadla Anduly Sedláčkové, ale působila  
u Vlasty Buriana. Manželka režiséra a dramaturga Julia Lébla (1897 – 1960). FIKEJZ, Miloš. Český film : 
herci a herečky ; III.  S-Ž. Praha: Libri, 2008. Str. 371n.  
80 Rudolf Hrušínský nejst. (1897–1956), herec, otec slavnějšího Rudolfa Hrušínského ml. Působil 
v kočovných společnostech, později na mnoha pražských scénách. Objevil se také několikrát ve filmu, ale 
pouze v malých rolích. FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; I. díl, A-K. Praha: Libri, 2006. Str. 
452. 
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kopie. Stále ho slyším, jak přišel a intonoval: ,dobrý večer dámy´. Dále tam byla Lilly 

Hodačová, ta bydlela kousek od nás v Dejvicích, po válce jsme se ještě několikrát sešly. 

Ona byla hodně extravagantní, žila s maminkou, chodila s Vítězslavem Nezvalem, ale když 

se rozešli, přestala téměř komunikovat a hrát a učila jazyky. Soukromě jsem navštěvovala 

jazykovou výuku u pana profesora Svobody, což byl ředitel konzervatoře. Bydlel poblíž 

Vinohradského divadla, a když jsem k němu šla, tak jsem často potkávala také herečku 

Annu Letenskou, která měla tak tragický osud. Všichni jsme během války věděli, co se s ní 

stalo. U Sedláčkové hrála také Nora Cífková81, ale tuším, že se tam objevila snad jen 

dvakrát.“ 82  

Soupis všech rolí Věry Skálové Selnerové není bohužel v současné době zcela 

kompletní, nedochovaly se všechny divadelní programy. Několik se jich však nachází 

v Divadelním oddělení Národního muzea83, díky nim a také dobovému tisku můžeme 

uvést, že Věra Skálová Selnerová účinkovala v těchto hrách: Aféra s Margaretou od 

V. A. Marka v režii Jaroslava Plevly, byla to zřejmě první hra, ve které zde vystoupila, 

premiéru měla na konci roku 1940. Dále Neomluvená hodina od Štěpána Bekéffiho, opět 

v režii Jaroslava Plevly. Premiéra se uskutečnila 23. ledna 1941; Loupežník od Karla 

Čapka v režii M. Svobody.  Dne 21. září roku 1941 měla v divadle premiéru pohádka pro 

děti Honza v zakletém zámku od V. Baldesari Pumlovské v režii hereckého kolegy Karla 

Pfeiffera, Věra Skálová Selenerová zde ztvárnila hlavní roli dívky Marty.  

Na podzim zde pak byla 25. listopadu téhož roku uvedena tehdy velmi populární 

hra Boženy Vikové Kunětické Cop. Zde vystoupila v roli Nanynky Hýbnerové. 

V následujícím roce se Věra Skálová Selnerová objevila ještě ve hře Sluha dvou pánů od 

Carla Goldoniho v režii M. Svobody. Zřejmě poslední roli zde vytvořila ve hře Jiřiny 

Parmové Sedm slonů pro štěstí opět v režii Miroslava Svobody, premiéra byla 12. května 

1942. V následující sezoně 1942/1943 není v divadelních obsazeních již zaznamenána.  

Jméno Věry Skálové Selnerové se při těchto příležitostech objevovalo také 

v novinách, ať už se jednalo o krátké recenze, nebo o oznámení, co a kde se v daný den 

                                                           
81 Nora Cífková (1920), herečka. Absolventka Státní konzervatoře, členka Nového divadla a Divadla Anduly 
Sedláčkové. Proslavila se zejména svou filmovou rolí komtesy Hortenzie v Babičce z roku 1940. Za války jí 
zemřela matka v koncentračním táboře Ravensbrück. Po válce odešla do Anglie, pak se vrátila zpět a po 
únoru 1968 odešla do zahraničí. Tamtéž, str. 150. Nora Cífková nyní žije v Austrálii, jak mi sdělila 
v osobním dopise. 
82 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. listopadu 2010, Praha. 
83 Národní muzeum, Divadelní oddělení, fond: Cedule a plakáty, skupina: Divadlo Anduly Sedláčkové. 
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hraje. V Národních listech z ledna roku 1941 se můžeme dočíst v článku Z menší 

pražských divadel – Silvestr u Sedláčkové o tom, že přesně na Silvestra si Divadlo Anduly 

Sedláčkové připravilo premiéru: ,,Také divadlo Anduly Sedláčkové přikvačilo 

v silvestrovské noci s premiérou. […] Nuže u Sedláčkové vstoupil do řad divadlo píšících 

dramaturgů i její zaměstnanec, novinář V. A. Marek, který nám novém roce slibuje 

Bekefiovu Neomluvenou hodinu, novou hru H. Coubiera Sto milionů dolarů a Petaniho 

Angeliku. Pro potřebu silvestrovské noci napsal veselohru, spíše frašku Aféra 

s Margaretou. […] Prim vede tentokráte paní Bokrová v Karolině Zvoníčkové, i když 

nejsme právě nakloněny tomuto druhu poněkud drsné komiky. Pan Doležal zase překvapí, 

jak se snaží odrůznit své postavy u Sedláčkové. Hraje brilantně svého pantoflového hrdinu 

a také potěší Jar. Koudelka, jak se vymaní ze svých přesladkých jelimánků ostrou řezbou 

agenta a hračkami Jana Hubáčka, takto nápadníka slečny Zvoníčkovy, kterou také dovede 

odlišit Marcela Sedláčková od postaviček, jež v mateřském podniku až dosud vytvořila. 

Paní ředitelka v titulní postavě, El. Pleyová v tanečnici, dobrá figurka kuchařky Věra 

Skálová, pp. Kamberský, Horešovský, Pfeiffer přiskočí podle svých sil pomoc 

silvestrovskému divadlu, aby publikum bylo spokojeno. Smích Aféra s Margaretou jistě je. 

Což je hlavní.“84 O pár dní později informují zase Filmové listy, že: V divadle Anduly 

Sedláčkové, Praha II., Jungmannova třída čís. 30, dostává se na scénu Neomluvená 

hodina, veselohra od Št. Bekéffiho v překladu St. Langra. Premiéra bude ve čtvrtek  

26. ledna 1941 v režii Jar. Plevly. – Ve veselohře účinkují: Věra Skálová, Eliška Pleyová, 

Marcella Sedláčková, Lída Bokrová, Anna Pulkrábková, Jarm. Holmová, Karel Třešňák, 

Jan Kamberský, Jindř. Doležal, Jarrosl. Koudelka aj.“85 Je nanejvýš zajímavé, že v tomto 

článku byla Věra Skálová uvedena v obsazení jako první a to ještě před Marcellou 

Sedláčkovou. V další upoutávce na toto představení ze dne 23. ledna je už uvedena na 

místě druhém, právě za Marcellou.86 

 Zřejmě nejdůležitější rolí v tomto divadle byla úloha septimánky Věry Hoffmanové 

v komedii Neomluvená hodina. Díky jejímu výkonu v této hře se její fotografie objevila 

také v tisku, konkrétně v Lidových novinách, které byly vydány ke dni 31. ledna 1941. 

                                                           
84 Z menších českých divadel: Silvestr u Sedláčkové. Národní listy, 1941, 4. ledna, strana 1. Článek vydáno 
od autora pod zkratkou jr.  
85 V divadle Anduly Sedláčkové. Filmové listy, 1941, 17. ledna, str. 2. 
86 Divadlo Anny Sedláčkové. Národní politika č. 23, 1941, 23. ledna, str. 7. 
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V jiném čísle těchto novin se o této hře píše: ,,Do třetice všeho dobrého vybírá 

dramaturg divadla Anny Sedláčkové veselohru z maďarské produkce. Po Molnárovi 

 a Fedorovi, nyní úspěšnou a také již zfilmovanou ,,Neomluvenou hodinu“ Štěpána 

Bekéffiho, autora, který má humor, vtip a nepopíratelný smysl pro zápletku a rozmar 

situací. […] ,,Študácké“ historie s podivínstvím kantorů jsou dnes v módě, třebaže z nich 

tato veselohra ještě netěžila a uhýbá jinam, něco z jejich bujných, dravých, satirických jevů 

šlehů se tu již ozývá a je pozadím této komedie o milé rozkošné oktavánce Lily, která se 

nerada loučí se svým studentským snem. Přes noc stala se ze septimánky Lily Jägrové 

rázem vážená paní dvorní radová, choť univerzitního profesora a chirurga Dr. Karla 

Hartla. Má upřímně ráda svého muže, třebaže je o osmnáct let starší. svatební cesta ji 

krásně a bohatě vzrušila, společenské povinnosti ji baví, ale její mládí a touhy jako by 

zůstaly tam v těch gymnasijních lavicích u kamarádek a zvláště u Věry Hoffmanové, 

s kterou dovedla tak vesele čelit mnohé školní disciplíně a neomluvené hodině. […] Režisér 

Jaroslav Pleva vystihl bystře a obratně její ráz, postaral se, aby na malém jevišti urovnal 

všech šest jejich skladných obrazů i školu, a dal všem postavám pravý vzhled, vážnosti, 

humor, karikaturu a náladu. Pro oktavánku Lily Jägrovou i dvorní radovou Hartlovou 

v jedné osobě, měl tu Marcelu Sedláčkovou, která se herecky znovu vyznamenala ve dvojí 

charakterizační kresbě, uchopené s vzácnou pílí a v půvabném odstínění, s jemným svěžím 

uměním přednesu, gesta, mimiky a pohybu. Mladičká herečka vyspívá téměř od úlohy 

k úloze a je již dnes svým krásným rozdychtěním jednou z nejplatnějších sil souboru. Karel 

Třešňák vybavil uhlazeně a ušlechtile svého srdečně prostého dvorního radu Hartla, jako 

vždy rázovitou maskou i hrou pronikl Jind. Doležal v Jägrovi. A. Pulkrábková byla vesele 

přívětivou jeho ženou a o galerii kantorských typů s přídechem karikatury postarali se se 

značným zdarem J. Kamberský (dobrá maska) v zdánlivě přísném, ale shovívavém novém 

třídním prof. Wágnerovi, Karel Pfeiffer v pedantsky směšném prof. Kučerovi, Lída 

Bokrová v rázné a dokonalé ředitelce gymnasia dr. Videnové, Eliška Pleyová 

v staropanensky nedůtklivé prof. Wurmové a komicky plachého studenta-učitele Jana 

Olbrachta načrtl Jaroslav Koudelka. Se značným úspěchem, humorem i temperamentem 

upozorňovala na sebe v Lilyně kamarádce Hofmannové Věra Skálová a premiantku 

Kafkovou vtipně do komiky nahrávala Jarmila Holmová. Z ostatních drobnějších figurek 

zaznamenávám Růženu J. Bernardové, manželskou dvojici Hartlových Z. Konráda 
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 j. h. a Kitty Kammolové, prodovačku v cukrárně K. Netlovou a bodrého školníka  

R. Šillera.“87 

V souvislosti s jejím vystoupením ve hře Cop má také Věra Skálová Selnerová 

zajímavou vzpomínku na svou slavnou filmovou kolegyni Adinu Mandlovou: ,,Velmi ráda 

vzpomínám na Adinu Mandlovou, bydlela tehdy na nábřeží a tam také bydlel režisér 

Brom88, oni se velmi dobře znali a jednou přišli do divadla, kde jsem hrála ve hře Cop, kde 

jsem měla jen jedno slovo a zbytek byla pantomima. Měla jsem tam sedět jako taková 

zakřiknutá, přihlouplá a nevěděla jsem, co mám pořádně dělat, když ostatní mluvili a já 

jsem jenom poslouchala. Tak jsem si vymyslela, už jako malá jsem to uměla, že udělám 

 z kapesníku žábu. No a já to udělala na jevišti a začala si s ní hrát, jako že skáče, 

poskakuje a tak. Lidi se tenkrát mohli strhat smíchy! Sedláčková mi potom řekla, že to 

můžu dělat, ale ne často, aby se lidé nesmáli pouze tomu, že si hraji. A takhle jsem se 

seznámila s Mandlovou, která pak přišla za Sedláčkovou dozadu a pak za mnou a řekla mi, 

že to bylo moc pěkné, že jsem tam neseděla jen s otevřenou hubou a Brom mi řekl, že kdyby 

něco měl, že se mi ozve. Mandlová mě pak pozvala do Komorního divadla v Hybernské, 

což bylo moc hezké divadlo,bohužel už je zavřené. Pozvala mě do šatny a tak. Byla tehdy 

velká kamarádka s Natašou Gollovou.“89  

O představení této slavné divadelní hry významné autorky Boženy Vikové 

Kunětické informoval také tisk, v Národní politice z listopadu roku 1941 se v článku 

Cop - Napsala Božena Viková Kunětická – Znovu na scéně v divadle A. Sedláčkové 

můžeme dočíst toto: ,,Mnoho let již nás dělí od premiéry veselohry Boženy Vikové-

Kunětické. Cop se jmenuje tato veselohra a jejím úkolem bylo tehdy vedle veseloherního 

záměru též bojovat za jiný, svobodomyslnější názor na poměr muže a ženy, než jaký byl 

zákonem tehdejšího českého maloměšťáctví. Tato emancipační nota, představovaná ve 

veselohře studentkou Věrou a jejími kamarády, dnes už arciť zní hluše, co však z veselohry 

zbylo, jsou některé zábavné situace a neméně zábavné postavičky, které postavené do 
                                                           
87 ENGELMÜLLER, Karel. Divadlo Anny Sedláčkové: Neomluvená hodina. Národní politika 1941,  
25. ledna, strana 6, ranní vydání. 
88 Ladislav Brom (1908–1969), režisér, herec, scénárista. Proslavil se jako režisér zajímavých filmů (Tulák 
Macoun, Harmonika, Ulice zpívá). Za údajnou spolupráci s nacisty mu byla po válce zakázána filmová 
činnost. Dopomohl Lídě Baarové k útěku do zahraničí a sám ji následoval v roce 1949. Za hranicemi se pak 
proslavil jako cestovatel a tvůrce dokumentárních filmů a autor cestopisů. Zemřel v roce 1969, v době, kdy 
měl po dlouhé době navštívit Československo. Informace převzaty z knih: FIKEJZ, Miloš. Český film : herci 
a herečky ; I. díl, A-K. Praha: Libri, 2006. Str. 110 a dále z: MOTL, Stanislav. Mraky nad Barrandovem. 
Praha : Rybka Publishers, 2006. Str. 223-229.  
89 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. listopadu 2010, Praha. 
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secesního rámce, vidíme jako figurky po výtce fraškovité. Rež. Milan Svoboda správně 

podtrhl tento fraškovitý přízvuk a tak i dnes je tato veselohra zbavená svého ostří, baví, jak 

dokázalo úterní představení. Soubor divadla zahrál starou veselohru s chutí a v dobré 

souhře. Anna Sedláčková hraje majitelku malého penzionu pro dívky s rozmarným 

nadlehčením  

a bezvadným veseloherním pointováním, kdežto Marcela Sedláčková má vděčnou a pěknou 

roli v třináctileté chovance Máně, nemotorné zápolící s prvními pubertálními zmatky. 

Zahrála ji velmi přirozeně a humorně, je to zatím z nejlepších jejích výkonů. Jindřich 

Doležal byl další význačnou figurkou představení jeho oficiál Troufal přímo oplýval 

revmatickými bolestmi a také Karel Třešňák v roli velectnostného velkostatkáře Hübnera 

byl znamenitým výlupkem všech ctností. Lily Hodáčová zaujala opět jemným přednesem, 

kterým ztlumila schema bojovné, emancipované studentky. Za zmínku stojí mimika Věry 

Skálové v úloze klášterní schovanky, velmi výstižná a dobře charakterizující. I ostatní 

členové souboru se činili a tak úhrnným výsledkem bylo živé představení a pěkný 

úspěch.“90 

V době, kdy Věra Skálová Selnerová prožívala první úspěšné měsíce v Divadle 

Anduly Sedláčkové, byl spáchán dne 27. května roku 1942 atentát na říšského zastupitele, 

Reinharda Heydricha, jehož následkům po několika dnech v nemocnici podlehl. 

Následovaly tvrdé represe vůči českému obyvatelstvu. Souběžně s dalšími vyhláškami  

a opatřeními byla v  rámci druhého stanného práva zakázána jakákoliv zábava a kulturní 

činnost. Musela tak přestat hrát divadla a kina, nesměly být pořádány žádné plesy a jiné 

kulturně společenské akce. To nejhorší potkalo český národ v noci z devátého na desátého 

června, kdy došlo k vyhlazení středočeské obce Lidice. Byli zde zavražděni všichni muži 

starší patnácti let. Ženy byly poslány do koncentračního tábora Ravensbrück a děti dány na 

převýchovu anebo usmrceny v plynových vozech.  

Po celém Protektorátu se konaly masové akce na protest proti atentátu. Toho se 

nevyvaroval ani divadelní a filmový svět, večer 24. června byli do Národního divadla 

svoláni téměř všichni pražští herci, autoři, dramaturgové aj., aby vyjádřili svůj nesouhlas 

s atentátem na Reinharda Heydricha. Je zajímavé, že v málokteré autobiografii herců, kteří 

se shromáždění zúčastnili, najdeme na tuto akci vzpomínku. Jednou z mála, kteří se 

zmiňují, je herečka Národního divadla, Vlasta Fabianová:  ,,Po atentátu na Heydricha 

                                                           
90 Cop. Národní politika číslo 331, 1941, 28. listopadu, str. 3. Článek napsal autor pod zkratkou A. J. U. 
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uspořádali přímo v nám posvátné budově Národního divadla manifestaci pod heslem Slib 

českých divadelníků Říši. Účast pro členy Národního divadla a Městských divadel 

pražských povinná91, z ostatních divadelních souborů byli na tuto akci nakomandování 

ředitelé a zástupci členstva. Pořadatelé odškrtávali u vchodu jméno po jménu. Eventuální 

neúčast byla kvalifikována jako schvalování atentátu na Reinharda Heydricha a jejím 

důsledkem… To si každý mohl spočítat; stanný soud a trest smrti. Se slzami v očích a se 

zaťatými pěstmi vyslechl výkvět české kultury hold okupantů nejprve z úst ministra školství 

a osvěty Emanuela Moravce, a pak nevěrohodně znějící, leč stejným duchem nesené 

proslovy ředitele Národního divadla Ladislava Šípa a nestora souboru Rudolfa Deyla92, 

kterého si, chudáka, vytáhli protektorátní mocipáni z bytu, i když už byl v důchodu. 

Publicita této akce byla okamžitá, propaganda pracovala na plné obrátky. Druhý den 

přinesly noviny palcové titulky a detailní fotografie těch, na kterých jim nejvíce záleželo, 

aby byli zkompromitováni. Slib věrnosti českých divadelníků Velkoněmecké říši. Bohužel, 

nebylo to naposledy, kdy herecká popularita byla podobným způsobem zneužita.“93 

V tu samou noc byla uskutečněna další akce jako forma odvety za atentát na 

Reinharda Heydricha. Byla vyhlazena další obec, Ležáky, a to ještě drastičtějším 

způsobem – spolu se všemi muži byly zastřeleny i ženy a téměř všechny děti byly poslány 

do plynu.  

Po tomto činu zůstala tedy všechna divadla na určitou dobu zavřena. 

K znovuotevření Divadla Anduly Sedláčkové, jak už bylo řečeno dříve, došlo později, než 

u ostatních divadel. Jaroslav Brož ve své knížce o Andule Sedláčkové tuto skutečnost 

zdůvodňuje tím, že se majitelka divadla neúčastnila zmíněné veřejné manifestace herců 

v Národním divadle.94  

Věra Skálová Selnerová se tedy na několik týdnů ocitla bez angažmá. Hrozilo jí 

totální nasazení, ale v tu dobu opět zasáhla zvláštní náhoda a shodou okolností se dostala 

do angažmá ke „králi komiků“  Vlastovi Burianovi. 

                                                           
91 Mezi zúčastněními byla také Anna Letenská, která byla o pár týdnů později zatčena a umučena 
v koncentračním táboře Mauthausen. 
92 Rudolf Deyl st. válku ve zdraví přežil a zemřel v úctyhodném věku 96 let v Praze. 
93 FABIANOVÁ, Vlasta. Jsem to já?. Praha : Odeon, 1993, str. 132n. 
94 Andula Sedláčková údajně prohlásila, že by nebyla schopna hajlovat v Národním divadle. Proto ji zde 
zastoupil režisér Milan Svoboda a její sekretářka Ella Bozděchová a další členové divadla. Ať už je pravda 
jakákoliv, od Anduly Sedláčkové byla její neúčast přímo hrdinským činem. Otázkou však zůstává, do jaké 
míry si uvědomovala všechny postihy, které ji mohly zasáhnout. BROŽ, Josef. Aféry Anduly Sedláčkové : 
příběh života a smrti slavné české herečky, které její publikum říkalo Andula. Praha : Petrklíč, 2008. Str. 93. 
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4.1.1.1 Andula Sedlá čková 

Život Anduly Sedláčkové by bez problémů vydal na velký životopisný román. Byla 

skutečně velmi nevšední a moderní ženou své doby. Nebála se vyjádřit své názory, 

obléknout si nejmodernější model či nechat se ostříhat na chlapecký účes. Stala se ikonou 

veřejnosti, ale také trnem v oku mnoha jejích odpůrců. Zažila hvězdnou kariéru, přízeň 

publika, ale v druhé polovině svého života také osamění a mnohá utrpení. Její život byl 

plný nejrůznějších skandálů.  

Narodila se v Praze 29. září 1887, byla tedy ještě o rok starší než otec Věry Skálové 

Selnerové. Herecký talent zdědila po svém otci Aloisu Sedláčkovi (1852–1922); 

hereckému řemeslu se věnoval také její bratr Jára Sedláček (1884–1929). Na jevišti se 

poprvé objevila právě v Národním divadle, kde hrál i její otec, do angažmá zde nastoupila 

v roce 190595 a setrvala zde až do roku 1919, pak začala působit ve Vinohradském divadle 

a poté střídavě znovu v Národním divadle až do roku 1938. Za svůj profesní život ztvárnila 

několik desítek nejrůznějších rolí, za všechny stačí jmenovat například Lízu v Pygmalionu, 

Roxanu v Cyranovi z Bergeracu, Mášu ve Třech sestrách. Nejvíce se však do povědomí 

diváků zapsala rolí Marguerity v Dámě s kaméliemi.96 

Pro svou velmi vzpurnou povahu měla často problémy s autoritami. Stala se však 

miláčkem publika, a proto se ji žádné divadlo neodvážilo odmítnout. Po demonstrativním 

odchodu z Národního divadla ihned dostala angažmá ve Vinohradském divadle. Téměř 

celý její aktivní herecký život byl doprovázen nejrůznějšími aférami a zvýšeným zájmem 

tisku o její osobu.  

V únoru 1911 se provdala za Maxe Urbana, s nímž žila deset let. Založili společně 

filmovou společnost ASUM, a přestože tato firma neměla dlouhého trvání, stala se díky ní 

Andula Sedláčková průkopnicí českého filmu. V letech 1912–1930 se objevila v šestnácti 

filmech, nejznámější je Lucerna či Tajemství lékařovo.97 

V roce 1921 se provdala podruhé, a sice za movitého doktora Josefa Kašpara. 

Velkou událostí v jejím životě byl rok 1926, kdy se jí 6. března narodila dcera Marcella. 

Zajímavé je, že jejím otcem nebyl Josef Kašpar, ale politik František Xaver Hodáč  

                                                           
95 FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; III. díl, S-Z. Praha: Libri, 2008. Str. 50. 
96 BROŽ, Josef. Aféry Anduly Sedláčkové : příběh života a smrti slavné české herečky, které její publikum 
říkalo Andula. Praha : Petrklíč, 2008. Str. 176–184. 
97 Tamtéž, str. 186–189. 
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(1883–1943).98 František Hodáč byl členem Národně demokratické strany. V době, kdy se 

narodila Marcella, byl více než deset let ženatý s Adélou rozenou Gollovou, byl tchánem 

významného českého historika Jaroslava Golla a otcem slavné české herečky Nataši 

Gollové, jejíž tedy byla Marcella Sedláčková nevlastní sestrou.  

Dalším mezníkem v životě Anduly Sedláčkové byl rok 1938, tehdy si založila své 

vlastní divadlo. Jeho ředitelkou a přední herečkou byla s delšími přestávkami, kdy byla 

česká divadla zavřena, až do roku 1945. Do nové poválečné doby se již Andula Sedláčková 

aktivně nezapojila. Její divadlo bylo zabráno revolučními gardami a po roce 1948 se 

typově do dobového repertoáru divadel již nehodila. Stejně jako většina ostatních 

prvorepublikových a protektorátních herců nevyhovovala tehdejší době a byla odsunuta do 

pozadí. Ne však zcela úplně. Zájem o ni měla tajná policie a nejen o ni, ale především  

o její dceru Marcellu, která stále hrála drobné roličky ve filmech a v několika pražských 

kabaretech. Její poslední filmovou rolí byla manželka továrníka Pánka v budovatelské 

komedii Pan Novák. 

Dne 2. září 1949 byla zatčena, údajně proto, že byla zapojena do organizovaného 

protistátního spiknutí. Spolu s ní byla zadržena také Andula Sedláčková. Ovšem zatímco ta 

byla na konci října propuštěna, Marcella byla odsouzena k dvanáctiletému vězení, protože 

měla dle obžaloby pomáhat organizovat útěky za hranice. Na svobodu se však dostala 

dříve, a to v 1953. Údajně na přímluvu několika herců z Národního divadla k tehdejšímu 

novému prezidentovi Antonínu Zápotockému.99 V ten samý rok se Marcella dokonce vrací 

k filmové práce, i když jen v epizodních rolích; začala také hrát divadlo. 

Andula Sedláčková se přece jen ještě jednou objevila na jevišti: v lednu 1963 

uspořádalo Pražské kulturní středisko představení s názvem Slavné gardy Národního 

divadla.100 

Určitému zadostiučinění se dostalo Andule Sedláčkové 28. září 1967, kdy byla 

jmenována zasloužilou umělkyní. Radosti z tohoto titulu si však dlouho neužila. Dne  

30. října se vydala spolu se svou dcerou a přítelkyní Ellou venčit psa a při přecházení ulice 

u Stavovského divadla ji na silnici srazil motocyklista. Do silnice ji údajně vtáhl její pes. 

 I přestože byla ihned převezena do nemocnice, kde o ni bylo patřičně postaráno,  
                                                           
98 CIBULKA, Aleš. Nataša Gollová 2. Praha: Sláfka, 2002. Str. 40. 
99 BROŽ, Josef. Aféry Anduly Sedláčkové : příběh života a smrti slavné české herečky, které její publikum 
říkalo Andula. Praha : Petrklíč, 2008. Str. 138n a 143n.  
100 Tamtéž, str. 110n. 



40 

 

24. listopadu svým mnohačetným zraněním (zlomenina pánve, otřes mozku, vnitřní 

zranění) podlehla. Dcera Marcella o rok později emigrovala do Švýcarska, ale ještě téhož 

roku se vrátila. Po smrti matky, která jí byla celý život velkou oporou, neunesla zřejmě 

svou samotu a 12. dubna 1969 spáchala sebevraždu. Obě jsou pohřbeny v rodinném hrobu 

na Vyšehradě.101 

4.1.1.2 Eliška Pleyová 

Rád bych se zde zmínil také o Elišce Pleyové a alespoň v několika větách nastínil 

její život. Věra Skálová Selnerová ji často v dobrém zmiňuje při nejrůznějších 

vzpomínkách na své angažmá u Anduly Sedláčkové. Osudu herečky Elišky Pleyové nebyla 

do současnosti věnována větší pozornost.  

Narodila se v Praze dne 8. července roku 1910 jako Eliška Plochová. Její otec byl 

Antonín Ploch (1875–1949), zámečník, který později postoupil na místo podúředníka 

státních drah. Její matka byla Anna, rozená Váňová (1877–1942).102 Eliška se narodila 

jako šesté dítě a měla celkem sedm sourozenců.  

Původně se vyučila švadlenou, díky svému půvabu začala později sama předvádět 

modely a získala dokonce místo manekýnky ve známém salonu Hany Podolské, kde si jí 

všiml režisér Gustav Machatý.103 Díky němu dostala svou první filmovou roli v dramatu 

Před maturitou, natočeném v roce 1932, kde si zahrála profesorku. Ve filmech pak hrála až 

do roku 1942 a vytvořila více než dvacet rolí především manekýnek, sekretářek nebo dam 

z lepší společnosti. V počátcích své herecké kariéry mění jméno na Pleyovou. Toto 

umělecké jméno se postupně začíná objevovat poměrně často v tisku, ještě více však její 

fotografie v nejrůznějších dobových módních časopisech a v magazínech pro ženy.  

Postupem času začala hrát také na divadelním jevišti, kam ji údajně poprvé přivedl 

Oldřich Nový.104 Uplatňovala se především v komediích a zpěvohrách, dokonce i tančila. 

Začínala v Novém divadle, později hrála také u Vlasty Buriana, v Tylově divadle  

a v Divadle Anduly Sedláčkové, kde působila během Protektorátu.105 V divadelní brožuře 

Divadla Oldřicha Nového z roku 1937, kde jsou představováni všichni herci jeho divadla, 

                                                           
101 Tamtéž, str. 158–161. 
102 NA, policejní přihláška Antonína Plocha. 
103 FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; II. díl, L-Ř. Praha: Libri, 2007. Str. 445. 
104 Tamtéž, str. 445. 
105 Tamtéž, str. 445. 
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působí vyznání Elišky Pleyové, v němž se zračí její touha po velké roli, až dojemně: ,,Dnes 

a denně se líčím a namlouvám si, že jsem něčím jiným, než vlastním já. Chtěla bych se  líčit 

na ,Madame Pompadour´nebo ,Madame sans Géne´a jako tato malá pradlena, jež 

z podkroví Napoleonovy studovny – kam nosila, dávno ještě ne slavnému vojevůdci prádlo 

– dovedla vyrůst v jednu z nejvlivnějších dam Napoleonova dvora, ženu jeho generála, 

chtěla bych i já zaměnit představitelku hezkých sice, ale malých úloh – za jednu z čelních 

hvězd dvora královny Thalie. Nebyla jsem mezi těmi, které učily se na konservatoři všemu 

tomu, čím lze v hereckém povolání vyniknout, ale patřím mezi ty, které vyniknout chtějí  

a které si přinášejí k svému výkonu ne písemné vysvědčení, ale silnou vůli, odvahu a touhu 

po úspěchu. Dnes a denně se líčím před představením, abych hrála komornou a dnes  

a denně po představení, nežli usnu, líčím si v duchu, jak to bude krásné, až budu hrát 

hlavní roli zámecké paní.“106 

V roce 1942 natočila dva filmy, Host do domu a Okouzlená, a nic nenasvědčovalo 

tomu, že se dožije premiéry pouze jednoho z nich. V Kinorevue z října roku 1942 se 

objevila krátká zpráva s její fotografií: ,,Mnoho lidí z divadelního a filmového obecenstva 

 i z kruhů hereckých dojala zpráva, kterou přines denní tisk o tragické smrti mladé české 

herečky Elišky Pleyové. Vystoupila ve filmu po prvé asi před deseti lety, když jí byla 

svěřena úloha sympatické profesorky ve filmu ,,Před maturitou“. Hrála od té doby trvale 

v různých filmech i na rozličných divadelních scénách, reservovaná v projevu a neobyčejně 

elegantní ve vystupování, znovu a znovu osvědčuje svůj vkus i svoji eleganci, které si 

získala jako manekýnka. V podobné úloze ji ještě spatříme ve filmu ,,Okouzlená“, jež byla 

jejím posledním filmem.“107 Noviny, které jako první přinesly zprávu o jejím úmrtí, byl tisk 

Národní politika. O několik dní později zde také rodina Elišky Pleyové děkuje za projevy 

soustrasti. Jak se v článku uvádí, byla pohřbena do rodinné hrobky na hřbitově v Bubenči. 

Dlouhou dobu se tedy mělo za to, že zemřela v Praze. Jedna z verzí je, že spáchala 

sebevraždu v nemocnici, a to údajně proto, že ji pronásledovalo gestapo, neboť její přítel 

byl židovského původu a údajně byla také zapojena do odboje.108 Jak je ale uvedeno na 

policejní přihlášce Elišky Pleyové, místem jejího úmrtí je Uherské Hradiště.109 To se také 

dokázalo potvrdit. V té době pobývala v Luhačovicích, kde byla zřejmě na ozdravném 

                                                           
106 Nové divadlo v Praze – Ročenka. Vydal prázdninový fond členů Nového divadla v Praze roku 1937. Str. 
21. 
107 Kinorevue z roku 1942. Výtisk vyšel dne 7. října 1942. Str. 384. 
108  Uvádím na základě telefonického rozhovoru s panem M. Plochem, synovcem Elišky Pleyové, ze srpna 
roku 2010. 
109 NA. Policejní přihláška Elišky Pleyové Plochové. 
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pobytu. Z osobních důvodů zde ale spáchala sebevraždu. Z ohledacího lísku zemřelé lze 

vyčíst i způsob úmrtí – podřezala si žíly a skutečně vyskočila z okna, jak uvedla Věra 

Skálová Selnerová.110 Skutečnou příčinu jejího úmrtí se ale zřejmě již nedozvíme. Je 

možné, že jedním z nich mohla být smrt její matky, která zemřela v červenci roku 1942. 

Tento důvod také uvádí ve svém psaní na rozloučenou. Archivní materiály, jež by jakkoliv 

dokazovaly odbojovou činnost Elišky Pleyové, bohužel neexistují.111 

4.1.2 Divadlo Vlasty Buriana 

Divadlo Vlasty Buriana vzniklo v roce 1925. Své první útočiště našlo v pražské 

Adrii, kde sídlilo až do roku 1928. Na další dva roky působil Vlasta Burian se svým 

souborem ve Švandově divadle na Smíchově a od roku 1930 až do konce druhé světové 

války se usídlil v Lazarské ulici v místě, kde je dnešní Divadlo Komedie.112 Zpočátku se  

v divadle hrály především frašky, kabarety a další rozmanité žánry.113  

Ve většině představení hrál prim právě šéf Vlasta Burian. Sám si vybíral takové hry  

a role, aby mohl naplno ukázat svůj talent. Mnoho tehdejších her se stalo později také 

námětem celovečerních a dodnes divácky úspěšných filmů. Nejúspěšnější éru Divadla 

Vlasty Buriana můžeme datovat právě do období, kdy se jeho konečným působištěm stal 

palác Báňské a hutní společnosti v Lazarské ulici, což byla na svou dobu velmi moderní 

stavba. Zajímavé je, že divadlo mělo poměrně často problémy s cenzurou: ,,Burian často 

využíval dramatické situace k aktuální politické či satirické glose“.114  

Angažmá u nejslavnějšího komika minulého století Vlasty Buriana získala Věra 

Skálová Selnerová opět díky svému otci: ,,K Burianovi jsem se dostala zase přes známosti, 

díky tatínkovi. Někdo mu jednou volal, že Burian potřebuje rychle odvézt a protože jsme 

bydleli blízko, tak tam tatínek hned jel. Burian byl hrozně rád, protože tehdy bylo těžké 

jezdit vozem a jeho bylo zrovna rozbité. Dali se tedy do řeči a on se zmínil, že jeho dcera 

také hraje a že je zrovna v Divadle u Anduly Sedláčkové divná situace, že ho budou asi 

zavírat. Burian se zeptal, jak se jmenuji, tak tatínek řekl, že Věra Skálová. Burian na to 

                                                           
110 SOKa Uherské Hradiště, fond: sbírka listin k matrikám okresu Uherské Hradiště, inventární číslo:  
80, karton 387. 
111 Vzhledem k tomu, že se informace o úmrtí Elišky Pleyové objevily v denním tisku, a dokonce  
i v samotném Kinorevue, považuji informace o jejím úmrtí z důvodu účasti v odboji za smyšlené. V době 
heydrichiády se zdá nemyslitelné, že by oběť pronásledování gestapa mohla být veřejně připomínána. 
112 Česká divadla : Encyklopedie divadelních souborů. Praha: Divadelní ústav, 2000. Str. 151. 
113 Tamtéž, str. 151. 
114 Tamtéž, str. 153. 
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zase, že o mně už slyšel a tatínek začal schválně povídat, že neví, co si se mnou počne a tak 

podobně, tak Burian řekl, ať se přijdu podívat za ním do divadla, ať se přijdu ukázat. Tak 

jsem tedy přišla a on mi hned dal za úkol naučit se roli ve hře Kocour není doma, myši 

mají pré. Na zkoušky nechodil, to on nerad. Nikdy se nenaučil pořádně a člověk musel 

umět pořádně improvizovat. Přišla jsem tedy na první zkoušku a s panem režisérem jsem 

spolupracovala v pořádku, ale byl tam ještě Jaroslav Marvan a ten byl naštvaný, že musí 

přijít na zkoušku se mnou, on byl někdo a já nic. A pak přišel Burian a něco do toho začal 

povídat v té roli, ale úplně mimo scénář, tak jsem si říkala, že na to zkusím něco 

odpovědět, a on viděl, že se nebojím, tak řekl, že v pořádku a šel. Ale Marvan zase řekl, jak 

můžu já, taková nudle, hrát venkovskou holku a Burian řekl, že mi dají sukni širokou  

a nabíranou blůzu a tak se stalo, že jsem tam nastoupila. Burian byl ohromný člověk! 

Vůbec ne nafoukaný! Když jsme se spolu občas bavili, tak s námi jednal jako rovný  

s rovným. Ale chodil hodně za svou paní nahoru do kanceláře, kde měla svůj balkon. Byla 

na každém jeho představení a pamatuji se, že se vždy smála jako hrdlička. Měli se moc 

rádi. Hrála jsem tam nejrůznější úlohy, zrovna v té první hře to byla velká role, ve druhé 

už menší, ale pak už divadlo zavřeli a nás totálně nasadili.“115 

V Divadle Vlasty Buriana si zahrálo mnoho slavných osobností, vedle zmíněného 

Jaroslava Marvana také například Čeněk Šlégl116, na něhož na rozdíl od Marvana Věra 

Skálová Selnerová dodnes velmi pěkně vzpomíná: ,,Měla jsem ráda Čeňka Šlégla, to byl 

skvělý člověk, slušný. Nikdy se nebavil o politice a přitom po válce tolik utrpěl. Byl velmi 

slušný i ke všem zaměstnancům. Vyšla o něm nedávno knížka, za kterou jsem ráda, protože 

to osvětlilo, že to skutečně nebyl žádný kolaborant.“117  

Bohužel ani seznam všech úloh, které ztvárnila Věra Skálová Selnerová v Divadle 

Vlasty Buriana není zcela kompletní. Opět díky dobovému tisku a několika zachovaným 

divadelním plakátům a programům můžeme uvést alespoň několik málo her, ve kterých 

narátorka účinkovala. Patří k nim již zmíněná veselohra Když kocour není doma, myši mají 

                                                           
115 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
116 Čeněk Šlégl (1899–1970) patřil k velmi populárním hercům z éry první republiky a Protektorátu. 
Naposledy si zahrál ve filmu Hotel Modrá hvězda v roce 1941. Po válce byl obviněn z kolaborace, vězněn  
a byl mu doživotně zakázán vstup na divadelní prkna a filmování. Zemřel v úplném zapomenutí a chudobě 
v Praze. Tragikou osudu zůstává, že za války se vlastně provinil pouze tím, že se snažil zachránit manžela 
své dcery, který byl židovského původu. Jeho osudu se věnuje Jaromír Farník a Radek Žitný v knize Čeněk 
Šlégl : "tedy dobře, vyřízeno k dennímu pořádku--" : dvě tváře herce, režiséra a scénáristy, vydané 
v Mnichovicích nakladatelství BVD v roce 2009. 
117 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
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pré v režii Vlasty Buriana, v níž si zahrála primabalerínu Liu Wevu, dále komedie Prodaný 

dědeček v režii Julia Lébla, jejíž premiéra se konala 3. června 1946 a roli dívky Evy hrála 

Věra Skálová Selnerová v alternaci s Jarmilou Beránkovou118. Zřejmě naposledy se zde 

objevila ve hře Ducháček to zařídí v režii Vlasty Buriana (premiéra 16. června 1944), kde 

vystoupila v roli Herty.119  

S jejím angažmá v tomto divadle souvisí také humorný krátký novinový článek, 

který byl uveřejněn pod titulkem Divadelní šotek v Českém deníku v roce 1943: ,,Na světě 

se může stát bezpočet věcí – tato skutečnost se stala pravidlem zejména ve světě 

divadelním. Jistě mnohý z návštěvníků premiéry ,Pražského šantánu´v živém jevišti si 

neuvědomil, jak zlomyslně si zahrál divadelní šotek s konferenciérem večera. Ihned při 

jeho prvém objevení na scéně. Text autora mu káže, aby, jak slušný mrav káže, uvítal 

přítomné dámy, pány, mládence a panny. Konferenciér také slušně říká každé z těchto čtyř 

kategorií své ,Dobrý večer´. Všechny tři z prvých kategorií reagují přesně tak, jak s tím 

autor počítal – přepočítal se však při vymýšlení textové zápletky při pozdravu čtvrtém. 

Předpokládal totiž, že až konferenciér řekne své ,Dobrý večer, panny´, že sál zůstane tichý 

i při dvojím zopakování a že se teprve pán s dlouhým obdivuhodným vousem, který mezi 

diváky reprezentuje pamětníky skutečného ,šantánu´, se mu na jeho pozdrav ozve. Jak již 

řečeno, nevyšla konferenciérovi pointa jeho textu tak, jak předpokládal – ihned po jeho 

prvém vyslovení zmíněného pozdravu se ozvala velmi udatně a zřetelně v hledišti přítomná 

členka divadla Vlasty Buriana – Věra Skálová a odpověděla svým ,Dobrý večer´. Tím byl 

vyveden z konceptu konferenciér i autor, který s podobnou alternativou nepočítal, a jen 

Věra Skálová si seděla klidně dál. Konec ovšem všechno napravil a tak i toto nepředvídané 

extempore dopadlo k naprosté spokojenosti skutečných účinkujících a i pohostinsky 

vystupující Věry Skálové.“120 

Jednou z nejúspěšnějších her tohoto období byla Hamikova veselohra Prodaný 

dědeček, kde si zahrála také Věra Skálová Selnerová. Poslední uvedenou inscenací byla hra 

Když kocour není doma, myši mají pré. Stejně jako předchozí jmenovaná veselohra, i tato 

                                                           
118 Osud Jarmily Beránkové (1919–2002) je rovněž velmi zajímavý. Začala filmovat již v roce 1933 a hned 
díky svému prvnímu filmu se podívala do Německa, tehdy již ovládaného nacisty a osobně se seznámila 
s Adolfem Hitlerem. Jak sama později uváděla (velmi toho litovala), své první tango si zatančila s Rudolfem 
Hessem. Více informací o jejím životě na stránkách www.semanovice.cz [online], [cit. 2013-12-12], odkaz 
dostupný z: http://www.semanovice.cz/index.php?page=030&lang=cz&dt=1130&kt=4&psy=0. 
119 Národní muzeum, Divadelní oddělení, fond: Cedule a plakáty, skupina: Divadlo Vlasty Buriana. 
120 Divadelní šotek. Český deník č. 215, 1943, 8. srpna, str. 3. 
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hra překonala 350 repríz.121 Pak již následovalo uzavření divadla a totální nasazení všech 

herců a zaměstnanců divadla, tak jako tomu bylo i na dalších pražských i mimopražských 

scénách. Totálně nasazená byla samozřejmě i Věra Skálová Selnerová: ,,Dělala jsem ve 

fabrice na léky v Karlíně. Tam se dozvěděli, že umím dobře německy a oni zrovna 

potřebovali někoho s němčinou do kanceláře. Tam jsem ale nechtěla být, tak mi potom 

Burian pomohl k jednomu svému kamarádovi, který měl továrnu na pneumatiky. Tam jsem 

byla více ,schovaná´, ne tolik na očích.“122  

 Po válce divadlo obsadily revoluční gardy a bylo přejmenovány na Divadlo 

kolektivní tvorby.123  

4.1.2.1 Vlasta Burian 

Na rozdíl od první šéfové Věry Skálové Selnerové Anduly Sedláčkové nepotřebuje 

její druhý šéf Vlasta Burian dlouhé představování. Je dodnes velmi známým a populárním 

hercem. Stejně jako Andula Sedláčková zažil slávu, ale také pohrdání a lidskou zlobu  

a zášť.  

Narodil se 9. dubna 1891 v Liberci. V deseti letech s rodiči přesídlil do Prahy a již 

před druhou světovou válkou se začal objevovat na divadelních prknech. V roce 1925 si 

otevřel své vlastní divadlo124. Zaměřoval se především na populární veselohry. Je dodnes 

známo, že jeho herci byli velmi dobře placeni. Královské honoráře si mohl dovolit, protože 

byl známý a populární nejen v divadle, ale také ve filmu. Neměl proto nouzi o návštěvníky 

a fanoušky. Mezi jeho nejznámější filmy patří C. a k. polní maršálek, To neznáte 

Hadimršku, Ducháček to zařídí, Ryba na suchu, Provdám svou ženu, Zlaté dno a mnoho 

dalších. Výjimečnou roli vytvořil také v dramatu U Snědeného krámu.  

Proslulý je také jeho krásný vztah k manželce Nině, která byla jeho největší životní 

oporou ve všech chvílích. Vlasta Burian údajně trpěl maniodepresivními stavy  

a v soukromí nebyl rozhodně tak veselý, jak ho znali diváci na jevišti. V roce 1944 bylo 

jeho divadlo spolu s ostatními také uzavřeno a krátce po skončení války nastal v životě 

Vlasty Buriana prudký obrat. Byl zatčen, obviněn z kolaborace s Němci a odsouzen 

k několika letům žaláře a vysoké pokutě, zejména proto, že parodoval v Československém 

                                                           
121 Tamtéž, str. 153. 
122 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
123 Česká divadla : Encyklopedie divadelních souborů. Praha: Divadelní ústav, 2000. Str. 153. 
124  Česká divadla : Encyklopedie divadelních souborů. Praha: Divadelní ústav, 2000. Str. 151.  
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rozhlase Jana Masaryka, údajně hostil ve své vile K. H. Franka, že mohl za Protektorátu 

jezdit autem, což tehdy nebylo obvyklé, bylo třeba získat povolení, a další obvinění, která 

se později prokázala jako nesmyslná. Po propuštění z vězení mu byla zabavena vila, byl 

vystěhován do pražské čtvrti Baba a samozřejmě mu byl udělen zákaz vystupovat ve filmu 

a v divadle. Živil se později například jako poslíček v horských chatách nebo prací 

v kuchyni.  

Herecký distanc mu byl zrušen v roce 1950, kdy mohl začít hrát v Kladně a později 

také v Praze v Karlíně, poté začal jezdit po různých estrádách. Mohl pak také vystupovat 

v několika filmech, neznámější je asi jeho role Atakdále v pohádce Sůl nad zlato, kde si 

zahrál s Janem Werichem. Následky věznění a psychické újmy se však začaly projevovat 

na jeho zdraví. Krátce před smrtí onemocněl zápalem plic, přesto však odehrál představení 

a pár dní poté, 31. ledna 1962, zemřel na plicní embolii. Jeho žena Nina zemřela o devět 

týdnů později.125 

Rehabilitace se Vlasta Burian dočkal až po roce 1989. V roce 2002 byly ostatky 

Vlasty Buriana a jeho ženy Niny přeneseny z Vinohradského hřbitova na Vyšehrad, aby se 

tak zařadil mezi české velikány, kteří jsou zde pohřbeni.  

4.2 Svět filmu 

Díky tomu, že Věra Skálová Selnerová působila na pražských scénách, dostalo se jí 

 i několik nabídek na filmování. Role to nebyly nijak velké, ale zkušenost, že si mohla také 

zahrát a poznat, jak probíhá filmování, setkat se se zkušenějšími kolegy, byla 

k nezaplacení. Celkem se objevila v pěti filmech. Vstoupila tak do slavné válečné 

kinematografie, do doby, kdy se točily později nejslavnější české filmy. Přirozeně, hodnota 

jednotlivých filmů zůstává velmi rozdílná. K vysoce hodnoceným patří například první 

film V ěry Skálové Selnerové Advokát chudých, dalším je veselohra Muži nestárnou. Další 

filmy, ve kterých narátorka účinkovala již tak kvalitní nejsou, přesto si však i v dnešní 

době najdou své publikum. 

V období Protektorátu se natočilo celkem 114 filmů, pochopitelně nejvíce bylo 

komedií. Bylo to z toho důvodu, že právě tento žánr byl politicky téměř nezávadný, 

zpracovával se jednoduchý námět z běžného života, a tudíž se s ním diváci mohli lehce 

                                                           
125 . JUST, Vladimír. Věc: Vlasta Burian: rehabilitace Krále komiků: 1. díl monografie. Praha : Rozmluvy, 
[asi 1991]. Str. 132nn. 
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ztotožnit a ještě se pobavit, a to je právě druhý důvod, proč se v této době točily zejména 

veselohry. Protektorátní divák mohl na pár chvil uniknout tvrdé protektorátní realitě, která 

na něj působila ze všech stran. Počet komedií za období Protektorátu se dostal k číslu  

56. Melodramat se natočilo 25, dramat 25 a do žánru ostatní (životopisné, hudební atd.) se 

zařadilo 8 filmů.126 

Zajímavý je také poměr platu jednotlivých umělců. Tak jako v dnešní době, i tehdy 

platilo pravidlo, že honoráře u filmu byly větší než u divadla. Pro mnohé tak filmování 

znamenalo příjemné zpestření vlastní finanční stránky. Věra Skálová Selnerová si již 

nepamatuje, kolik peněz dostávala za jednotlivé filmy. Dle výplatní listiny filmových 

pracovníků, se výplata hereček pohybovala v rozmezí 30–400 Říšských marek za jeden 

natáčecí den.127 Nejvíce pobírala Lída Baarová 25 000 marek za den, Vlasta Matulová  

a Adina Mandlová 10 000 marek, Nataša Gollová 7 500 marek a Hana Vítová 7 000 

marek. Jarmila Smejkalová, která si s Věrou Skálovou Selnerovou zahrála ve filmu Muži 

nestárnou, pobírala za natáčecí den 175 marek, protože vytvořila jednu ze tří hlavních 

ženských úloh. Lenka Podhajská, se kterou hrála narátorka ve svém prvním filmu, dostala 

honorář 150 marek.128 Na základě těchto údajů se tedy můžeme domnívat, že honorář Věry 

Skálové Selnerové mohl činit přibližně necelých 100 marek za den. 

4.2.1 Advokát chudých  a Modrý závoj  

Ještě do nedávné doby se mělo za to, že filmografie Věry Skálové Selnerové čítá 

pouze čtyři snímky, podařilo se ji však rozpoznat ještě v jedné epizodní roličce ve filmu 

Modrý závoj. Sama Věra Skálová Selnerová si na toto natáčení vzpomínala již jen matně. 

Poprvé začala filmovat v roce 1941, kdy se objevila ve dvou filmech. Prvním z nich byl 

Advokát chudých129 od režiséra Vladimíra Slavínského v hlavní roli s Otomarem 

                                                           
126 KAŠPAR, Lukáš: Český hraný film a filmaři za protektorátu : propaganda, kolaborace, rezistence. Praha 
: Libri, 2007. Str. 439. 
127 Tamtéž, str. 449. 
128 Tamtéž, str. 449. 
129 Obsah: Vyšetřující soudce Kilián je suspendován, neboť údajně umožnil příteli Rynešovi spáchat ve 
vězení sebevraždu. Nešťastný Kylián pod jménem Kypr si najde místo písaře v advokátní kanceláři. Vzorně 
se stará o Rynešovu dceru Annu Marii a brzy si získá oblibu u nemajetných lidí, kterým v hospodě  
,,U hrubiána“ poskytuje právní rady. Kyprovu dobrou pověst zničí továrník Turba, který prozradí jeho pravou 
totožnost a nazve ho vrahem. Ti, kteří Kypra dosud měli rádi, Turbovi uvěří, a odvrátí se od něho. A už 
dospělá Anna Marie ho opustí. Všechno napraví až Rynešova žena, která kdysi po manželově smrti upadla do 
těžké vleklé duševní choroby. Již vyléčena přizná, že Ryneš se ve vězení otrávil jejími léky, které jí vzal 
z kabelky. Jejím doznáním je Kylián očištěn před lidmi i před svým svědomím. Anna Marie se k němu vrací 
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Korbelářem. Věra Skálová Selnerová zde vytvořila malou bezejmennou úlohu klášterní 

schovanky. I když se na plátně objeví jen několikrát, vzpomínky na natáčení má dodnes 

velmi zajímavé a humorné: ,,Ráda vzpomínám na Lenkou Podhajskou130, ta zemřela velice 

mladá. Krásně zpívala a to si vzpomínám, že jsme natáčeli u Apolináře v kapli, kde jsme 

zpívaly na kůru. U Apolináře jsem se také narodila. Na varhany tam hrál tehdy Korbelář, 

který přišel a byl celkem v náladě a začal hrát na celou kapli písničku Má roztomilá 

Báruško. No to byla hrozná ostuda, ale my děvčata jsme měla o zábavu postaráno.“131 

Film měl premiéru 2. května 1941.132 

V témže roce natočila již jednou zmíněný film Modrý závoj133 režisérem byl 

 J. A. Holman a premiéra se uskutečnila 23. prosince 1941. V tomto filmu se Věra Skálová 

Selnerová objeví pouze v začátku na několik vteřin, kdy spolu s ostatními děvčaty hraje 

obdivovatelku hlavního hrdiny v podání Karla Högera. U tohoto filmu je zajímavé, že 

jednou z obdivovatelek je vedle Věry Skálové Selnerové také budoucí hvězda Dagmar 

Frýbortová, o níž jsem se zmiňoval v úvodu.134 

                                                                                                                                                                                

a nachází u něho i svou matku. Český hraný film II.: 1930–1945. Praha: Národní filmový archiv, 1998. Str. 
23n. 
130 Lenka Podhajská (1921–1946), mladá a talentovaná herečka a zpěvačka. Svou kariéru započala právě 
filmem Advokát chudých. Zemřela velmi mladá po skončení války a to jen z důvodu, že se jí nedostal 
penicilin, který by zachránil její život. Zanechala po sobě tříletého synka. Více informací na www.fdb.cz, 
[online]. [cit. 2013-13-12]. Dostupné z: http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/32314-lenka-
podhajska.html. 
131 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
132 Český hraný film II.: 1930 - 1945. Praha: Národní filmový archiv, 1998. Str. 23n. 
133 Obsah: Na terase Radiopaláce se setká ženami hýčkaný herec Robert Holan s krásnou Martou. Netuší, že 
je slepá a že má dvojče – sestru Helenu. Když jde Martě pro ztracený závoj, dívka odejde. Na chodbě 
zahlédne Holan Helenu a od známé zjistí její jméno. Martu Holanův hlas okouzlí a ona se konečně odhodlává 
k operaci očí. Helena je zasnoubená s očním lékařem Pavlem Průšou. Překvapí ji dopis, kterým ji Holan žádá 
o schůzku. Romantická procházka způsobí, že se Helena zamiluje. Když jí však Holan vrací závoj, pochopí, 
že si ji spletl s Martou. Je zdrcena a rozvíjející se vztah přeruší. Operace vrátí Martě zrak, ale musí se zatím 
pohybovat jen v šeru. Zoufalý Holan, který se poprvé skutečně zamiloval, jde za Helenou. V bytě potká 
Martu, která pozná, že herec ve skutečnosti miluje její sestru, a pošle ho pryč. Roztrpčený Holan nic nechápe 
a rozhrne závěsy, které považuje za kulisu. Marta je zasažena prudkým světlem a musí se znovu léčit 
v nemocnici. Uzdravující se Marta si uvědomí, že miluje lékaře Pavla. Vztahu Heleny a Holana už nic 
nebrání.  Český hraný film II.: 1930–1945. Praha: Národní filmový archiv, 1998. Str. 199n.  
134 Dagmar Frýbortová (1925–2012) hrála ve filmech od počátku 40. let až do roku 1951. Svou první velkou 
roli vytvořila ve filmu Oldřicha Nového Čtrnáctý u stolu, pak následovalo několik dalších úspěšných filmů 
jako např. Hostinec u Kamenného stolu, Poslední mohykán nebo Dnes neordinuji. Po roce 1948 byla 
politicky perzekuována a několikrát vyslýchána tajnou policií. Jedním z důvodu byla činnost jejího otce 
v československé armádě. Později pracovala jako uvaděčka v divadle a po narození syna se stáhla do ústraní. 
Od 70. let pracovala ve Strojexportu, kde působila až do 90. let. Zemřela v květnu 2012 v Praze. Na základě 
orálně–historických rozhovorů s paní Dagmar Frýbortovou Kopeckou, pořízených v období od ledna 2010 do 
března 2012.  



49 

 

4.2.2 Nejznámější film Muži nestárnou  

Patrně nejznámějším a dodnes velmi populárním filmem, kde vytvořila Věra Skálová 

Selnerová svou největší filmovou úlohu, je film Muži nestárnou135 režiséra Vladimíra 

Slavínského. Natočen byl v roce 1942 a jeho premiéra se uskutečnila 3. dubna téhož 

roku.136 Jedna ze scén, která se odehrává na plovárně, se natáčela v Hradci Králové. Právě 

zde potká jedna z hlavních hrdinek, kterou si zahrála Jarmila Smejkalová, svého 

nastávajícího v podání Jana Pivce, kterého obdivuje spolu se svými třemi přítelkyněmi, při 

skákání do vody. Jednou z nich je právě Věra Skálová Selnerová. Objevuje se na plátně 

v delších sekvencích v druhé části filmu a dodnes má na filmování živé vzpomínky: ,,Pivec 

vždy šel na to prkno, ze kterého mě skákat, v plavkách a otočil se a dělal, že skočí. Pak 

byla stopka a on pomaloučku odešel, bál se, aby tam náhodou nespadl, a skákal za něj 

samozřejmě někdo jiný, profesionál.“137 

Přínosné pro ni bylo také setkání s Vladimírem Slavínským, byl to její druhý film  

u tohoto režiséra: ,,Slavínský byl velmi temperamentní, ale rozuměl řemeslu, to ano. S ním 

jsem dělala svůj první film Advokát chudých, tam jsem točila s Janou Romanovou 

Ulmanovou, se kterou jsme se setkaly ještě ve filmu Muži nestárnou, ale pak se také úplně 

ztratila. Emigrovala po roce 1948 do Anglie. Hodně ráda vzpomínám na kameramana 

Ferdinanda Pečenku, tem si mě velice oblíbil.“138  

Je zajímavé, že ke konci války chtěl Vladimír Slavínský natočit další film, Cirkus 

Humberto. V souvislosti s tím se také objevila fotografie Věry Skálové Selnerové v tehdy 

velmi populárním filmovém časopise Kinorevue: ,,Mladá česká divadelní a filmová 

herečka Věra Skálová s partnerem z cirkusu Apollo.“139 Na toto focení narátorka 

                                                           
135 Obsah: Rok 1911. V rodině postaršího továrníka Horníka vyučuje student Stáňa Járský devítiletou dceru 
Jiřinku hře na klavír. Mladík miluje mladou a krásnou paní Horníkovou a rodiče ho raději posílají na studia 
do Vídně. V předvečer Stáňova odjezdu zůstává shodou okolností paní Helena sama doma a podlehne 
vášnivému vyznání zamilovaného studenta. Rok 1920. Exportní odborník ing. Stána Járský potkává v Praze 
nyní již dospělou Jiřinku. Mladí lidé se citově sblíží a Járský chce požádat o její ruku. Ovdovělá paní 
Horníková má však starosti s továrnou, kterou může zachránit jedině fůze s podnikem pana Krutiny. Jiřinka 
se musí provdat za jeho syna. Rok 1939. Prošedivělý a mladistvě elegantní generální ředitel Járský se vrací  
z ciziny do Čech. Potkává Helenku, dceru Jiřiny a vnučku své první lásky. Mezi oběma vzplane velký cit. Na 
babiččino doporučení vyhoví tentokrát rodina Járského žádosti o Helenčinu ruku. Mohl by si totiž počkat 
ještě na další generaci. Český hraný film II.: 1930–1945. Praha: Národní filmový archiv, 1998. Str. 204nn. 
136 Tamtéž, str. 204nn.  
137 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
138 Tamtéž.  
139 Tamtéž.  
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vzpomíná: ,,Když jsem točila poslední film, tak mě jednoho dne poslali na Letnou, kde byl 

německý cirkus a vystupovali tam artisté z celého světa. A tam byl nějaký dontér a to byl 

Čech a měl lvíčky. Slavínský chtěl natáčet Cirkus Humberto, tak mě poslal, abych se tam 

šla podívat, že se nafotí nějaké fotografie k tomu, aby se udělala reklama. Bohužel ale 

z filmu nakonec sešlo.“140 

Ale zpět k filmu Muži nestárnou. O přípravách tehdy hojně informovaly dobové 

noviny, například v časopisu Preesa byl publikován článek s titulkem Filmování v Hradci 

Králové: ,,V časných hodinách raních odjeli v pondělí 2. března pražští filmový novináři 

do Hradce Králové, aby zde na pozvání Lucernafilmu přihlíželi filmování nového filmu rež. 

Vlad. Slavínského „Muži nestárnou“. Z pražských novinářů přijeli do Hradce Králové : 

Karel Hájek, Jiří Havelka, Emil Kačírek, Zdeněk Kolbaba, Jan Lukas, Bohumil Matlach, 

Jiří Síla, Viktor Srkal, a Dr. Jan Wenig. Výpravu pečlivě vedl šéf propagačního oddělení 

Lucernafilmu František Ježek. Výprava přijela před 10.hod.dopolední do Hradce Králové, 

kde se k ní připojili zástupci místního tisku a členové východočeských filiálek pražských 

listů  […] Za tiskové oddělení Lucernafilmu byl přítomen Jiří Brdečka. Na nádraží přivítal 

členy výpravy řed.Vl. Brož. Dopoledne si prohlédli novináři zajímavosti města (Bílou věž, 

chrám, muzeum) a celé odpoledne pak sledovali na městské zimní plovárně natáčení 

závěrečných scén pro film. Z pražských herců byli přítomni : Jan Pivec, Jarmila 

Smejkalová, Věra Skálová, Dagmar Lehovcová a Jiří Vondrovič. Filmování se zúčastnil 

samozřejmě i celý technický štáb Lucernafilmu. Večer odjeli novináři společně s výpravou 

herců z Hradce Králové.“141  

Příznivá k filmu byla i tehdejší kritika, která si všimla také Věry Skálové Selnerové: 

,,K větší episodce se dostala mladá členka divadla A. Sedláčkové V. Skálová. Je zřejmě 

fotogenická a hrou i mluvou zřetelně předčila dvě herecké kolegyně–debutantky.“142 

Film Muži nestárnou se dodnes často objevuje na televizních obrazovkách. 

Zajímavostí je také to, že film byl původně divadelní hrou v Divadle Oldřicha Nového, ten 

si také měl zahrát hlavní roli ve filmovém zpracování tohoto příběhu. Nakonec byl ale 

přeobsazen Janem Pivcem. Stejnou roli v divadle a také ve filmu vytvořila pouze Zita 

                                                           
140 Kinorevue, 1945, vydáno dne 28. března, str. 166.  
141 Filmoví novináři v Hradci Králové. Pressa, roč. XVI., 1942, 4. března, str. 3. Autor uveden pod zkratkou 
zk/re. 
142 SRKAL, Viktor. Láska ke třem generacím. Muži nestárnou. Národní politika, číslo 96. Ze dne 8. dubna 
1942, str. 4. 
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Kabátová. Spisovatel Ondřej Suchý se dokonce domnívá, že Oldřich Nový připravoval 

tento film jako svůj první režisérský počin.143 

4.2.3 Okouzlená  a Jarní píse ň 

Dalším filmem, který v tomto roce Věra Skálová Selnerová natočila, bylo drama 

Okouzlená144, kde hlavních role ztvárnili Nataša Gollová, Adina Mandlová, Karel Höger, 

Jan Pivec a Marie Glázrová. Režii měl Otakar Vávra a premiéra se konala 6. listopadu 

1942.145 Věra Skálová Selnerová zde vytvořila drobnou, ale výraznou roličku služebné  

u Jitky Zykanové, kterou hrála Marie Glázrová. Ve filmu se objevila také kolegyně 

z Divadla Anduly Sedláčkové Eliška Pleyová. Byl to poslední film v její herecké kariéře, 

premiéry filmu se již nedožila. 

Po tomto filmu následovala ve filmové kariéře Věry Skálové Selnerové roční 

přestávka a v roce 1944 přišel na řadu její vůbec poslední film – romantické drama Jarní 

píseň146. Jednalo se také o režisérský debut mladého Rudolfa Hrušínského; hlavní postavu 

zde vytvořila Hana Vítová. Věra Skálová Selnerová se zde objevila opět v drobné roličce 

                                                           
143 SUCHÝ, Ondřej: Zavřete oči, přichází... : Leccos kolem Oldřicha Nového. Praha : Melantrich, 1993. Str. 
71, 84. Oldřich Nový poprvé režíroval film v roce 1943 – komedii Čtrnáctý u stolu v hlavní roli s Karlem 
Högerem a Dagmar Frýbortovou. 
144 Obsah: V zahradě Hojtašova statku se sejde místní honorace, aby přihlížela divadelnímu představení,  
v němž hrají autor hry dr. Pavel Chvojka, statkářova vnučka Olga a schovanka Lenka. Lenka je opojená 
divadlem i Pavlem, který však dá přednost zkušenější Olze. Lenka uteče do Prahy, aby se stala opravdovou 
herečkou. Začátky jsou však těžké a dívka je nucena pracovat v módním salonu. Zde se seznámí se srdečnou 
Miladou, s níž pak sdílí také podnájem. V salonu se Lenka po čase znovu setká s Pavlem, který sem 
doprovází svou přítelkyni Jitku Zykanovou. Tentokrát se mezi Lenkou a Pavlem vytvoří silný cit. Navíc 
dívka konečně získá angažmá v divadle a tak se zdá, že je štěstí na dosah. Zykanová se však nehodlá Pavla 
vzdát a pokusem o sebevraždu ho donutí k sňatku. Lenka čeká Pavlovo dítě, ale jméno otce neprozradí  
a statečně se vypořádá s údělem svobodné matky. Váhá, zda má přijmout nabídku k sňatku od přítele Karase. 
Po setkání s Pavlem však pochopí, že ho stále miluje. Pavel se chce rozvést, ale Lenka už mu nevěří. Zůstane 
s dítětem sama a odjede na venkov, kde se bude věnovat i vytouženému divadlu. Český hraný film II.: 1930–
1945. Praha: Národní filmový archiv, 1998. Str 226nn. 
145 Tamtéž, str. 226. 
146 Obsah filmu: Opěrní pěvkyně Jana Mirská, doprovázená sestřenicí Poldi, opouští Vídeň poté, co ji matka 
jejího šlechtického snoubence Franciho upozornila, že nedá souhlas k sňatku. Na cestě do Prahy se Jana ve 
vlaku seznámí s malířem Petrem Dominem. Mladá žena v jejich kupé začne mít porodní bolesti. Na nejbližší 
zastávce proto všichni tři s rodičkou vystoupí. Ujede jim však vlak. Jana se tak ocitne ve městě, odkud 
pocházela její matka, a rozhodne se zde nějaký čas zůstat. Zdrží se i malíř, Poldi se naopak vrátí do Vídně. 
Jana si svým půvabem podmaní obyvatele městečka a na jejich přání zazpívá na májové mši. Spolu s ní má 
zazpívat místní dívka Tonička, která Mirskou zbožňuje. Oblékne se však výstředně, a když se jí všichni 
vysmějí, pokusí se o sebevraždu. Zoufalý Franci je mezitím zraněn v souboji. Jana, kterou Franciho matka 
odprosila, se vrací za snoubencem do Vídně. Český hraný film II.: 1930–1945. Praha: Národní filmový 
archiv, 1998. Str. 128n. 
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ošetřovatelky snoubence hlavní hrdinky v podání Svatopluka Beneše. Premiéra se 

uskutečnila 17. listopadu 1944.147 

Tímto filmem se uzavřela veškerá filmová kariéra Věry Skálové Selnerové. Jak již 

bylo zmíněno, měla si zahrát v dalším Slavínského filmu Cirkus Humberto, avšak tento 

jeho režisérský sen se nikdy neuskutečnil.  

4.3 Válka 

I když dosud byly v předcházejících kapitolách zaznamenány zejména pozitivně 

působící zážitky a události v životě Věry Skálové Selnerové, je nutné si uvědomit, že celá 

její divadelní a filmová kariéra probíhala v období druhé světové války, v době, která byla 

pro celou republiku velmi nepříznivá a s tragickými dopady; během války bylo 

v koncentračních táborech umučeno i mnoho českých umělců.  

V koncentračních táborech byl vězněn také E. F. Burian a tanečnice z jeho divadla 

Nina Jirsíková148, měli však to štěstí, že se vrátili. Z rasových důvodů v této době nemohl 

vystupovat Hugo Haas, který byl v emigraci v USA či Ljuba Hermanová149 a Truda 

Grosslichtová150. V koncentračním táboře skončila například herečka Hana Pravdová151, 

                                                           
147 Tamtéž, str. 128n.  
148 Nina Jirsíková (1910–1978), tanečnice a choreografka, členka taneční skupiny Jenčíkovy girls 
v Osvobozením divadle, od roku 1937 působila v Divadle E. F. Buriana, kde za války nastudovala Pohádku  
o tanci, kvůli které bylo divadlo zavřeno a ona a E. F. Burian byli deportováni do koncentračního tábora. Po 
válce působila ve Velké opeře 5. května a v Národním divadle. Pro nemoc musela své povolání v roce 1956 
opustit. CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století : A-M ; 1. díl. Praha : Libri, 1998. Str. 
294. 
149 Ljuba Hermanová (1913–1996), herečka a zpěvačka. Členka Osvobozeného divadla, později působila také 
v Divadle Oldřicha Nového. Pro svůj židovský původ měla za války zákaz umělecké činnosti. Po válce 
spolupracovala např. s Janem Werichem, v pozdějších letech se proslavila především jako zpěvačka. 
FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; I. díl, A-K. Praha: Libri, 2006. Str. 382nn. 
150 Truda Grosslichtová (1912–1995), herečka a zpěvačka. Dlouhou dobu patřila k herečkám se záhadným 
osudem. Před válkou patřila k neznámějším a velice populárním filmovým a divadelním umělkyním. 
Natočila takové filmy, jako je např. Žena, která ví, co chce, Kvočna, Advokátka Věra a mnoho dalších. 
Působila v divadle Rokoko a u Oldřicha Nového. V roce 1938 odjela do Francie, poté se vrátila a do roku 
1940 působila v Českých Budějovicích, kde zůstala zřejmě i do konce okupace, zaměstnaná jako dělnice 
v továrně. Po skončení války se podruhé provdala za nizozemského vojáka Hanse de Vries, se nímž odešla 
do Nizozemí, kde v devadesátých letech zemřela. Na základě: LOPOUR, Jaroslav. Truda Grosslichtová 
(1912 – 1995). Herečka a její filmová tvorba 30. let [online]. 2013 [cit. 2014-04-09]. Bakalářská práce. 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Anna Batistová. Dostupné  
z: ˂ http://is.muni.cz/th/383493/ff_b/˃. 
151 Hana Pravdová (známá také jako Hana Bělská; 1916–2008), herečka. Prosadila se jako mladá 
představitelka studentek či továrnických dcer v divácky vděčných, avšak nenáročných filmech jako je např. 
Studentská máma či První políbení. Kvůli svému židovskému původu byla v roce 1942 deportována  
s manželem do Terezína, kde hrála divadla. Přežila Osvětim a pochod smrti a po válce se vrátila zpět ke své 
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všechny hrůzy však přežila a po válce opět vrátila na divadelní prkna a před kameru. 

Stejný byl případ také divadelní herečky Vlasty Schönové.152 Ke konci války byl dokonce 

internován Oldřich Nový.  

Všichni se však z koncentračního tábora navrátili. Jednou z nejznámějších obětí je 

písničkář a herec Karel Hašler, který byl zatčen při natáčení filmu Městečko na dlani 

v roce 1941, na následky týrání zemřel v témže roce dva dny před Vánoci v Mauthausenu. 

Na stejném místě byla v říjnu následujícího roku popravena česká filmová a divadelní 

herečka Anna Letenská, která u sebe nechala přespat manželku lékaře, jenž ošetřil jednoho 

z atentátníků na Heydricha. Gestapo ji zastihlo během natáčení komedie Otakara Vávry 

Přijdu hned. Na základě intervence Miloše Havla jí bylo dovoleno tento film ještě 

dokončit, ihned poté však byla uvězněna na Pankráci a později deportována do Malé 

pevnosti v Terezíně a z ní pak do Mauthausenu, kde byla v říjnu roku 1942 ve věku třiceti 

osmi let zastřelena. 

Mezi dalšími byl také spisovatel Vladislav Vančura, popravený v Praze během 

heydrichiády, herečka a recitátorka Milena Fischerová–Balzarová, která zahynula 

v Ravensbrücku v březnu roku 1945 nebo divadelní ředitelka Monika Jeřábková, zatčená 

za nedovolené přechovávání zbraní a umučena v lednu roku 1944 v koncentračním táboře, 

kam byla deportována za odbojovou činnost.153 

Z rasových důvodů zahynula herečka Helena Möstlová v Rize v roce 1942, 

spisovatel Karel Poláček, který zemřel na samém konci války, pravděpodobně 

v koncentračním táboře Dora, dále pak architekt a scénograf František Zelenka, jenž byl 

zaplynován v Osvětimi v roce 1944, anebo členka baletu olomouckého divadla Roma 

Martensová, která také zemřela v plynové komoře v Osvětimi i se svým dvouletým 

                                                                                                                                                                                

herecké činnosti. Po únoru 1948 odešla se svým druhým manželem Jiřím Pravdou do Austrálie a později do 
Velké Británie, kde se rovněž uplatnila jako herečka. FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; I. díl,  
A-K. Praha: Libri, 2006. Str. 53n. 
152 Vlasta Schönová (1919–2001), herečka. Od dětství vystupovala ve Vinohradském divadle jako 
komparzistka, od roku 1937 působila v Divadelním kolektivu mladých a za okupace v divadle D 99. V roce 
1942 byla s celou rodinou deportována do Terezína, kde také hrála a režírovala divadlo. Vysoce hodnoceno 
je její loutkové představení Broučci. Později byla deportována do Osvětimi, odkud uprchla, a v roce 1948 
odešla do Izraele, kde si změnila jméno na Nava Shan a i nadále působila jako herečka. Převzato 
z www.holocaust.cz : Chtěla jsem být herečkou : V Izraeli zemřela Nava Shan – Vlasta Schönová  [online] 
[cit. 2013-04-09]. Dostupné z: http://www2.holocaust.cz/cz/resources/ros_chodes/2001/10/herecka. 
153 ČERNÝ, František. Oběti nacistické okupace a druhé světové války v řadách českých divadelníků 1939-
1945. Divadelní noviny. 1995, roč. 4, č. 9, s. 2n.-přílohy. 
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synem.154 Herec Felix Kühne zahynul v Lodži, kam byl deportován z Prahy spolu 

s manželkou.155 Dlouhou dobu byl neznámý osud české operní pěvkyně a filmové herečky 

Markéty Krausové, kterou zmiňuji ve svém úvodu. Také ona se stala obětí nacistické 

ideologie. 

4.3.1 Markéta Krausová 

I když život Markéty Krausové neměl žádný vliv na uměleckou kariéru ani životní 

osudy Věry Skálové Selnerové, rád bych jí zde věnoval pozornost, jako ukázku toho, jak 

může jedna ideologie negativně zasáhnout do života konkrétního jedince a jeho rodiny. 

Markéta Krausová stála a bohužel stále stojí mimo jakoukoliv pozornost. Rád bych to 

tímto medailonkem, který zmapuje život nejen Markéty Krausové, ale i její rodiny, alespoň 

částečně napravil. 

Narodila se v Praze 15. dubna 1895156, jako Margarete Krausová do rodiny 

soukromníka a ředitele firmy Thecoboi v Praze157 Roberta Brennera a Matyldy rozené 

Oppenheimerové. Rodina žila v Praze na Smíchově v Královské ulici. Patrně i zde bylo 

sídlo firmy jejího otce. Do rodiny se již před ní narodili dva bratři, dne 3. února roku 1889 

Rudolf a 7. srpna roku 1891 Oskar. Za tři roky po narození Markéty Krausové, 4. května 

1898, se manželům Brennerovým narodilo poslední dítě, dcera Hilda.158 

Jak vyplývá z policejní přihlášky, v roce 1913 přesídlil Robert Brenner s manželkou 

do Bratislavy. Patrně ho sem následovaly i obě jeho dcery Markéta a Hilda. Jestli byli 

v Bratislavě přítomni také oba synové, není jasné. Manželé Brennerovi se zpět do Prahy 

vrátili v roce 1921, Rudolf Brenner v roce 1924 z Vratislavi a Oskar Brenner v roce 1923 

z Terstu.159 

Rudolf Brenner se 19. února roku 1920 žení ve Vídni a bere si vídeňskou rodačku 

Stellu, rozenou Bachrichovou. Krátkou dobu žili manželé zřejmě ve Vídni, pak v Praze  

                                                           
154 Tamtéž, str. 2n.–přílohy. 
155 Českou kinematografii za války z hlediska protižidovských nařízení popisuje ve své knize Petr Bednařík. 
Zabývá se zde např. osudem zmíněného Felixe Kühneho: BEDNAŘÍK, Petr. Arizace české kinematografie. 
Praha : Karolinum, 2003. Str. 129. 
156 NA, značka fondu PŘ 1931–1940, fond: Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931–1940, 
karton: 7963, signatura: K 4355/1 krausová markéta. 
157 NA, značka fondu PŘ 1921–1930, fond: Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1921–1930, 
karton: 278, signatura B 1948/2brenner robert. 
158 NA, policejní přihláška Roberta Brennera. 
159 NA, policejní přihláška Oskara Brennera. 
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u rodičů Rudolfa Brennera. V květnu roku 1938 přišel s manželkou z Vídně a žili na 

Smíchově v Sadelerově ulici.160 

 Oskar Brenner se v roce 1924 oženil v Terstu, kde předtím pobýval a odkud 

pocházela jeho manželka Olga, rozená Capriová. Společně bydleli na stejné adrese jako 

jeho otec. Po nějaké době se však rozvedli a na sklonku roku 1936 se Oskar žení podruhé 

s pětatřicetiletou Ellou, rozenou Brumlíkovou. V tomto roce bydlel stále v Karlíně u svého 

otce, ale už na jiné adrese, ve Dvořákově ulici. V roce 1938 se se svou ženou stěhuje do 

vlastního bytu na Vinohradech, v Jičínské ulici.161 

Hilda Brennerová vzhledem k svému nízkému věku odešla s rodiči pravděpodobně 

do Bratislavy. Do Prahy se však vrátila dříve než její rodiče a provdala se za Jaroslava 

Hendrycha. Z tohoto manželství se narodil 28. srpna 1921 syn Oskar.162 V polovině 20. let 

se se svým manželem rozvedla a roku 1925 se Hilda podruhé provdala v Praze za 

obchodníka Emila Tanzera, narozeného 26. ledna 1888 v Klatovech. Emil Tanzer byl před 

tím krátce ženatý s Hermínou Hassovou, provdanou Roubíčkovou, podruhé Tanzerovou. 

Ta však zemřela mladá v roce 1918 a zanechala po sobě dceru z prvního manželství 

Gertrudu, narozenou 16. srpna 1911 v Praze a společnou dceru s Emilem Tanzerem Walli, 

narozenou taktéž v Praze 5. února 1913. Emil Tanzer zřejmě potřeboval pro své dcery 

matku a paní domu, a proto se zřejmě oženil s tehdy již sedmadvacetiletou Hildou 

Brennerovou. Manželé bydleli nejdříve v Celetné ulici, pak v Provaznické ulici a nakonec 

v ulici Můstek. Odtud odchází v roce 1939 Emil Tanzer do ulice Palackého a Hilda do 

Dlouhé ulice do vlastního bytu.163 O několik měsíců později, dne 29. května, je pak toto 

manželství rozvedeno.164 

A nyní zpět k samotné Markétě Brennerové Krausové. Pár let poté, co s rodiči 

přesídlila do Bratislavy, zde poznává o několik let staršího Oskara Krause, narozeného  

23. října roku 1878. Za toho se také v roce 1919 v Bratislavě provdala. Bohužel se 

nepodařilo zjistit, zda byl její manžel rovněž židovského původu, ale soudě dle jména 

zřejmě ano. V dochovaném archivním materiálu z roku 1931 se však sama Markéta 

                                                           
160 Tamtéž. 
161 NA, policejní přihláška Oskara Brennera. 
162 NA, značka fondu: PŘ 1931–1940, fond: Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931–
1940, karton: 11431, signatura: T 92/1 tanzeremil. 
163 NA, policejní přiháška Emila Tanzera a Hildy Tanzerové. 
164 NA, značka fondu: PŘ 1931–1940, fond: Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931–
1940, karton: 11431, signatura: T 92/1 tanzeremil. 
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Krausová hlásí k náboženství evangelickému.165 Zároveň je zde uvedeno, že v roce 1926 

byla se svým manželem, který žil ve Vídni již rozvedena, taktéž je tu uvedena informace  

o tom, že se manželům narodila v Mnichově dne 15. října roku 1922 dcera Felicitas.166 

Mezitím se Markéta Krausová plně věnuje své umělecké kariéře, působila jako sólistka 

opery v Mnichově a také ve Vídni.167 V roce 1932 definitivně přesídlí do Prahy168 a i zde 

účinkovala jak v divadle, tak i ve filmu. Hrála také v Divadle Vlasty Buriana, kde se 

objevila ve hře Mušketýři z katakomb v roli Nasti Borověvovy.169 Hra měla premiéru  

1. března 1935. V letech 1934 až 1935 natočila také pět filmů, jednalo se především  

o nenáročné a divácky vděčné tituly. Objevovala se většinou v mondénních rolích či 

v postavách starších, ale stále atraktivních matek: Žena, která ví co chce, Tatranská 

romance, V cizím revíru (1934) a Král ulice a První políbení (oba 1935).170 

Několik měsíců pak měla problémy s udělením československého státního občanství, 

zřejmě kvůli dlouholetému pobytu v zahraničí, jak vyplývá z archivních materiálů. Nějaký 

čas žila také v Berlíně, kde byla pravděpodobně také zaměstnaná u divadla. Občanství 

měla po manželovi rakouské, později žádala o československé, ale to jí bylo uděleno až 

později, protože ještě v roce 1938 je v materiálech uváděna stále jako rakouská státní 

příslušnice, později německá kvůli anšlusu Rakouska k nacistickému Německu. V témže 

roce totiž opět žádá o vydání pasu s přihlédnutím k tomu, že má příslib občanství 

československého, za účelem vycestování do zahraničí, kde má možnost získat lukrativní 

pracovní smlouvy.171 Cestovní pas jí byl o několik dní později skutečně vydán 

s podmínkou, že zde nebude uvedena národnost. Ta jí nakonec byla udělena v červnu 

1938, na jejím základě mohla také po několika letech v Praze získat domovský list. Na její 

policejní přihlášce je tedy jako bydliště uvedena od léta roku 1934 Praha, ulice Můstek  

                                                           
165 NA, značka fondu PŘ 1931–1940, fond: Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931–1940, 
karton: 7963, signatura: K 4355/1 krausová markéta 
166 Tamtéž. Přes veškerou snahu se bohužel nepodařilo dohledat informace o dceři Markéty Krausové. Její 
jméno ale nefiguruje nikde na seznamech osob deportovaných do koncentračních táborů.  
167 Filmová tisková korespondence, 1934, číslo ročníku 1, ze dne 5. července 1934, číslo výtisku 49,  
str. 1. 
168 NA, policejní přihláška Markéty Krausové.  
169 Národní muzeum, Divadelní oddělení, fond: Cedule a plakáty, skupina: Divadlo Vlasty Buriana. 
170 Převzato z filmového profilu Markéty Krausové na stránkách www.csfd.cz. [online]. [cit. 2014-3-11]. 
Dostupné z: http://www.csfd.cz/tvurce/27049-marketa-krausova/. 
171 NA, značka fondu PŘ 1931–1940, fond: Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931–1940, 
karton: 7963, signatura: K 4355/1 krausová markéta. 
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č. p. 9. Jako předchozí adresa v roce 1938 je zde z neznámých příčin uveden Berlín, 

přestože žila již od roku 1934 v Praze.172 Bydliště nalezla u Emila a Hildy Tanzerových.  

Je zajímavé, že i když se pas nachází ve fondech Národního archivu, není v něm 

uvedeno žádné razítko vycestování. Vzhledem k tomu, že pas byl vydán na konci roku 

1938, tedy v době, kdy se pomalu začínala objevovat nejrůznější protižidovská opatření, 

nebylo jí zřejmě nakonec povoleno vycestovat.  

Jméno Markéty Krausové se ještě během druhé světové války objevilo dvakrát 

v tisku, nesouviselo však s filmováním či s jejím úspěchem na jevišti, byla to informace 

daleko smutnější: o úmrtí její matky a později také otce. Matka Matylda Brennerová 

zemřela 26. srpna 1940 a otec Robert Brenner 2. června 1941. Pohřbeni byli na židovském 

hřbitově na Smíchově.173 Byli tak ušetřeni transportu a nedůstojných podmínek, ve kterých 

by jistě zemřeli.  

Poslední zpráva o životě Markéty Krausové pochází z roku 1942. Na policejní 

přihlášce z té doby je zapsáno v kolonce odhlášeno: 2. 7. 1942 transport. V databázi 

portálu holocaust.cz je jako její poslední bydliště uvedena ulice Benediktská č. p. 7.174 Je to 

zřejmě proto, že mohla být několik týdnů či měsíců před transportem vystěhována ze svého 

bytu do společného, který sdílela s několika dalšími cizími lidmi – v době Protektorátu to 

byla běžná praxe. Navíc sám Emil Tanzer se dle pobytové přihlášky ze své dosavadní 

adresy odstěhoval již v roce 1939.175 

V Benediktské ulici Markétu Krausovou také zastihlo povolání k transportu do 

Terezína, kam byla transportem Au 1 deportována pod číslem 225 dne 15. května. 

Z Terezína byla o dva dny později poslána transportem Ay pod číslem 225 do Lublinu, kde 

zahynula.176  

                                                           
172 Policejní přihláška Markéty Krausové. 
173 Jüdisches Nachrichtenblatt, datum vydání ročníku 1940, číslo ročníku 2 ze dne 30. srpna 1940, číslo 
výtisku 35, číslo stránky 9 a dále vydání z roku 1941, číslo ročníku 3 ze dne 6. června 1941, číslo výtisku 23, 
číslo stránky 5. 
174 Informace převzaty ze stránek www.holocaust.cz [online]. [cit. 2014-25-03]. Dostupné  
z: http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1574691. 
175 NA. Policejní přihláška Emila Tanzera. 
176 Informace převzaty ze stránek www.holocaust.cz [online]. [cit. 2014-25-03]. Dostupné  
z: http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1574691. 
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Zajímavé byly i osudy jejích sourozenců. Nejstarší bratr Rudolf na rozdíl od své 

manželky Stelly177 přežil útrapy koncentračních táborů, vrátil se do Prahy a v dubnu roku 

1946 se oženil s Bedřiškou Dvořákovou, narozenou v Olomouci v lednu roku 1902. V roce 

1949 žádá spolu se svou manželkou o vystěhovalecký pas do Rakouska, který je mu také 

vydán, a poté se svou manželkou odchází do Vídně.178 Osud mladšího bratr Oskara, byl 

tragičtější. Spolu s manželkou Ellou byli deportováni 10. prosince 1941 ze svého bytu 

v Jičínské ulice do Terezína transportem L. V Terezíně zůstali téměř tři roky, ale pak byl 

Oskar 28. září 1944 deportován transportem Ek do Osvětimi,179 Jeho žena zůstala 

v Terezíně, odkud se po válce vrátila zpět do Prahy.180 Také nejmladší sestře Hildě se 

podařilo přežít útrapy koncentračních táborů – na rozdíl od jejího bývalého manžela Emila 

Tanzera. Také ona se po válce vrátila do Prahy a shledala se se svým synem. V Národním 

archivu je evidován dokument ze září roku 1945. Je jím žádost Hildy Tanzerové o vydání 

cestovního pasu do Anglie, kde jak sama uvádí, chce navštívit svou sestru, která žije 

v USA a kterou již sedm let neviděla. Doprovod jí měl dělat syn Oskar, jenž za války 

působil v zahraničních vojenských jednotkách.181 Tato kapitola je tedy uzavřena malou 

záhadou, koho mohla chtít Hilda Tanzerová v zahraničí navštívit? Její jediná sestra 

Markéta Krausová zemřela v koncentračním táboře již v roce 1942. Lze odhadovat, že 

chtěla Hilda odjet z Československa a toto zdůvodnění zvolila pouze jako záminku pro 

urychlení vydání pasu. To však zůstává jen hypotézou.  

Tato část mé diplomové práce měla poukázat především na to, že v české 

kinematografii existují stále neznámé osudy mnoha herců, kteří se stali obětí nacistického 

režimu. Chtěl jsem proto tímto krátkým intermezzem vzdát hold zajímavé herečce a operní 

pěvkyni Markétě Krausové a její rodině. 

4.3.2 Okupace a její vliv na život V ěry Skálové Selnerové 

Jaký měla okupace vliv na život narátorky, se můžeme dozvědět z následujícího 

vyprávění. Samozřejmě zažila mnohá omezení jako spousta ostatních (potravinové lístky, 
                                                           
177 Informace převzaty ze stránek www.holocaust.cz [online]. [cit. 2014-25-03]. Dostupné  
z: http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1268099. 
178 NA, značka fondu: PŘ 1941–1951, fond: Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1941–
1950, karton: 857, signatura: B 2961/11 brenner rudolf 
179 Informace převzaty ze stránek www.holocaust.cz [online]. [cit. 2014-25-03]. Dostupné  
z: http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1268099. 
180 NA, policejní přihláška Elly Brennerové z června roku 1945. 
181 NA, značka fondu: PŘ 1931–1940, fond: Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931–1940, 
karton: 11431, signatura: T 92/1 tanzeremil. 
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zákaz vycházení ve večerních hodinách apod.). Navíc zažívala především za heydrichiády 

velký pocit strachu o svého otce, o němž se domnívá, že byl členem odboje: ,,Myslím, že 

můj tatínek byl členem odboje, ale nikdy o tom blíže nemluvil. Tehdy museli v noci civilisté 

hlídat protiletecké kryty a jediné, co vím je, že toho nějak využíval pro odbojovou činnost. 

Nic přede mnou neříkal, ale občas jsem něco zaslechla a zbytek jsem si domyslela. Po 

Mnichovu táta říkal, že to nemůže trvat věčně a že nás v tom ostatní určitě nenechají, ale 

když nás Francie a Anglie vydala, byla to pro nás hrozná tragédie. Tehdy jsme si říkali 

vlastenci, já myslím, že dneska ten pojem už jen málo lidí používá. Zdá se mi, že je to 

pomalu hanlivé slovo. My jsme to brali jako čest, že jsme Češi a můžeme udělat něco pro 

naši vlast, nepodvolovat se cizím vlivům. Maminka měla tehdy hrozný strach, byli jsme 

všichni velmi zdeptaní. Občas jsme, přirozeně tajně, poslouchali londýnský rozhlas. Vedle 

nás bydlela nějaká ruská a česká rodina a to byli spolehliví lidé. Zamykali jsme také celý 

barák, a kdyby se někde něco stalo, tak bychom to dobře poznali.“182  

Záznamy o odbojové činnosti Antonína Skály se bohužel nepodařilo dohledat. 

Zajímavá je také zmínka o ruské rodině, která žila za války v Praze; jistě musela být pod 

dohledem. Podobná situace je rovněž známa z případu Jelizavety Nikolské, ruské 

primabaleríny, která utekla z Ruska do Prahy po převratu, kdy se moci ujali bolševici. 

V Praze udělala velkou kariéru, za války však začala spolupracovat s Němci. Po válce byla 

v nepřítomnosti odsouzena, byla však již na cestě do Ameriky. Zemřela v padesátých 

letech ve Venezuele.183  

Jak již bylo zmíněno, na začátku války po ukončení školy, byla Věra Skálová 

Selnerová totálně nasazená, čemuž se později nevyhnuli ani její bratři, i když byli o pět let 

mladší: ,,Jeden z mých bratrů se vyučil u Bati a on tam později těžce onemocněl. Dostal 

sepsi a já jsem tam za ním jela a přivezla jsem ho ze Zlína do Prahy. Později byl také 

totálně nasazený. Druhý bratr se vyučil fotografem.“184 

V čele protektorátní vlády stál Emil Hácha. Narátorka se s ním osobně nikdy 

nesetkala, ale stejně jako někteří další ho i ona určitým způsobem chápala: ,,Na tohle jsme 

byli ještě moc mladí, abychom to nějak posoudili. Jen když jsme ho viděli, tak nám ho bylo 

líto, že je to vlastně jen figurka. Ale musel to být určitě moc chytrý pán, protože musel 

vědět, že kdyby nebyl on, že by tam dali horší. To říkal můj tatínek, ať tam hlavně zůstane, 
                                                           
182 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
183 FIKEJZ. Miloš. Český film : herci a herečky ; II. díl, L-Ř. Praha: Libri, 2007. Str. 303. 
184 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
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že je to pořád lepší, než kdyby tam byl nějaký posluhovač od Němců. Lepší, než kdyby tam 

byl Emanuel Moravec185, protože to byl hrozný člověk.“ 186 

Protektorát samozřejmě ovlivňoval také každodenní život: ,,Hrozné byly třeba 

potravinové lístky, pamatuji si to stříhání, počítání. Můj strýc pracoval jako ředitel  

v textilní továrně, vyráběl se tam damašek, a on mně vždy posílal do výbavy damaškové 

povlečení. Když jsem byla nemocná a měla jsem žloutenku a zápal plic, maminka mě 

musela v té nemoci dobře živit. Našla v Roztokách nějakého řezníka, který měl dobré 

koňské maso, a jezdila k němu potom pro maso, aby mi udělala silný vývar. Ten byl pro mě 

zdravý – rozemlela maso, dostali i bráchové. A na tohle všechno doplatila ta má výbava. 

Zkrátka, bylo hrozné to shánět, unikátní bylo sehnat máslo nebo kafe. To člověk musel mít 

velké známosti.“187 

Velký zlom za války přišel 27. května 1942, kdy byl uskutečněn atentát na 

Reinharda Heydricha, velmi nepopulárního říšského zastupitele. Do té doby bylo takřka 

nemyslitelné, že by se mohlo něco stát jakémukoliv z představitelů německé moci 

v Protektorátu:  ,,Na atentát se pamatuji dobře. Když později ty parašutisty obklíčili 

 v kostele v Resslově ulici, tak mě maminka nepustila ven. Brácha šel do práce. 

Fotoateliér, kde pracoval, byl hned za rohem. Maminka, chudák, o něj měla hrozný strach 

a mě proto ven vůbec nepustila. Tatínek také nikam nejezdil. Pamatuji se, jak to vysílali  

v rádiu a když k nám přišli tatínkovi známí, vyprávěli, že se tam střílelo.“ 188 

Ihned po spáchání atentátu a následné smrti Reinharda Heydricha začala velmi 

tvrdá perzekuce českého obyvatelstva. V této době bylo vypraveno mnoho tzv. trestních 

transportů českých Židů do koncentračních táborů, které vedly přes Terezín daleko na 

východ. Z těchto transportů se vrátil jen nepatrný zlomek přeživších.189 Věra Skálová 

Selnerová měla mezi oběťmi také mnohé své známé: ,,Měli jsme židovské známé, kteří si  

k nám dali nějaké věci, abychom jim je schovali, než se vrátí. Maminka jim nosila jídlo, 

protože oni mohli nakupovat jen v určitých hodinách. A ta paní Hánová se se dvěma 

                                                           
185 Emanuel Moravec (1893–1945), důstojník a politik. Patří k neslavně proslulým postavám 
československých dějin, z původního vlasteneckého přesvědčení se jeho názor na začátku války plně obrátil  
a začal spolupracovat s německými úřady, v roce 1942 byl jmenován ministrem školství a byl také v čele 
Úřadu lidové osvěty. Během pražského povstání spáchal sebevraždu, zřejmě kvůli obavám z budoucnosti. 
CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století : A-M ; 1. díl. Praha : Libri, 1998. Str. 458nn. 
186 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
187 Tamtéž. 
188 Tamtéž. 
189 LAGUS, Karel; POLÁK, Josef. Město za mřížemi. Praha : Baset 2006. Vyd. 2. Str. 228-252. 
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dcerami skutečně vrátila, tak jsme jim to do té doby schovávali. Pak se vystěhovali do 

Izraele. Takže takové to bylo, ta doba.“190 

Následovala poté tzv. heydrichiáda, které padlo za oběti mnoho nevinných lidí: ,,To 

byla katastrofa. Jako dneska to vidím, ty červené vývěsky se jmény. A když jste tam našli 

někoho známého, třeba z Ústeckého kraje, to jsme před tím vždy mlčky stáli a tekly nám 

slzy. To bylo hrozné, když si to člověk dneska uvědomuje, mně bylo vždy špatně z té 

bezmoci, z toho, že jsem nemohla nic udělat. Na Národní třídě jsem jednoho dne viděla ten 

červený plakát, když jsem šla do divadla, a těch plakátů viselo hrozně moc, všichni byli 

skleslí a teď jsem do toho měla hrát. Lidé plakali, protože to bylo každý den, pořád dokola. 

Ale já jsem musela hrát a hrála jsem pro ty lidi ráda, abych je rozveselila. A když  

u Buriana byla nějaká komedie a bylo tam třeba nějaké slovíčko, jenom náznak něčeho 

protistátního, tak lidi to poznali, pochopili a radovali se s námi a říkali si, že proti tomu 

můžeme alespoň něco takhle udělat.“ 191 

Spolu s nově vyhlášeným stanným právem se zvýšil také počet transportů 

židovského obyvatelstva, zpřísněn byl dohled nad lidmi, jejichž příbuzní pobývali 

v zahraničí a u nichž bylo možné, že jsou členové zahraničních armád, bojujících proti 

nacistickému Německu: ,,Pak začala hrozná represe. Židovské transporty a podobně, 

 o Terezínu jsme věděli, bylo to sice uzavřené, ale věděli jsme, že je to přestupní stanice 

dále do ostatních koncentračních táborů. Pak byl ještě koncentrační tábor pro míšence  

u Bystřice a Svatobořice. Měla jsem kamarádku Janu, její bratr byl letec192 a utekl, tatínka 

zavřeli a popravili a maminku s jednou sestrou poslali do těch Svatobořic. Jana se tomu 

vyhnula, protože byla tanečnice a nežila doma. Bydleli v Opočně a Jana zrovna tančila 

                                                           
190 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 1. prosince 2010, Praha. 
191 Tamtéž. 
192 Alois Volek (1916–1945), štábní kapitán a letec. Po okupaci Českosovenska uprchl do zahraničí  
a zastával funkci letce u RAF, zahynul tragicky v březnu roku 1945 při startu letadla Převzato  
z: MATĚÁSKO, Josef: Hrdinové z vesnic severního Pardubicka v letech 1938 – 1945. 2012, bez bližších 
informací; [online]. [cit. 2013-08-12]. Dostupné z: http://www.opatovice.xf.cz/Historie/odboj_1.pdf V této 
publikace se uvádí celý případ rodiny Volkových z Opatovic. V této brožuře se nachází také kopie kroniky 
z roku 1945, kde je ovšem zapsáno, že ve Svatobořicích se nacházela za války matka Aloise Volka, Aloisie  
a její dcera Jana. Autor uvádí, že zde byly vězněny obě dcery s matkou. Dále je zde zmíněno, že otec, Jan 
Volek byl za svou odbojovou činnost, v níž mu pomáhala dcera Zden, a v roce 1942 odsouzen a roku 1943 
popraven. Matka Aloise Volka zemřela v roce 1952. Dle sdělení Věry Skálové Selnerové žila později Zdena 
Volková v Karlových Varech, od ní se také v pozdějších letech dozvěděla, že Jana Volková zemřela. Od 
autora, pana Mateaska, jsem se dozvěděl, že zápis do kroniky byl pořízen až dva roky po válce a že je 
pravděpodobné, že pan matrikář informace neúmyslně zaměnil; na základě e-mailové korespondence  
s J. Matěáskem z března roku 2014. 
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v Praze, takže ji nezatkli. Vzali jsme ji potom tedy k sobě a bydlela u nás asi půl roku. 

Jezdila na zájezdy s taneční skupinou a díky tomu se vyhnula pronásledování. Do 

Svatobořic posílala pravidelně chléb a marmeládu.“193 

Zatýkání se v té době se nevyhnulo ani bezprostřednímu pracovnímu prostředí Věry 

Skálové Selnerové: ,,Do přímého styku s gestapem jsem naštěstí přišla jen jednou, a to 

v divadle. To bylo tehdy, když zavřeli v Divadle Anduly Sedáčkové pana Kamberského194. 

Jednoho dne jsem přišla do divadla a odvádělo ho gestapo. Já jsem zrovna přicházela  

a oni mu ještě dovolili jít na záchod. Dodnes to vidím, byli v kožených kabátech. Večer 

jsme kvůli tomu nemohli hrát a už jsme ho nikdy neviděli. Za války jsme samozřejmě měli 

strach, protože jak jsme bydleli v Dejvicích v místě, kde poblíž byla bývalá Petschkova vila 

a kde za války sídlil nacistický generál Brauchitsch, ve dne v noci tam projížděla 

gestapácká auta. Vždy, když ta auta projela, tak to každý, každý měl strach, kde se zastaví. 

Člověku se úplně klepalo srdce."195 

4.4 Konec války 

Po uzavření všech divadel a dalším totálním nasazení Věry Skálové Selnerové přichází už 

rok 1945. Na jaře v květnu dochází k osvobození Československa: ,,Celou válku, zejména 

ke konci, jsme všichni tajně poslouchali rozhlas a taky šlo mnoho informací šeptandou. 

Když někdo přišel ze Slovenska, tak nám povídal o Slovenském národním povstání, takže se 

vědělo, co se děje. Ovšem, informace byly někdy zveličené, hlavní zprávy jsme ale měli  

z Londýna. Myslím, že se v tom našem baráku vědělo, že všichni posloucháme rozhlas, ale 

nikdo nás nikdy neudal, drželi jsme se vzájemně. Ale ta největší euforie začala tak v únoru, 

kdy jsme začali my Češi ,vystrkovat růžky´ a Němci už o sobě začali prohlašovat, že jsou 

Rakušané a ne Němci, takže takhle pomalu přicházela doba, kdy jsme začali být jistější. 

Divadlo bylo stále zavřené, ale počítali jsme s tím, že to nebude dlouho trvat. A pak to 
                                                           
193 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 2. prosince 2010, Praha. 
194 Jan Kamberský, vlastním jménem Jan Paleček (1908–1942), herec a dramaturg. Zatčen byl na podzim 
roku 1941. Dne 12. ledna 1941 byl převezen z pankrácké věznice do Terezína a 6. února byl deportován do 
Mauthausenu, kde byl ubit v umývárně. Informace převzaty z databáze vězňů www.pamatnik-terezin.cz; 
[online]. [cit. 2013-08-12]. Dostupné z: http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/mala-
pevnost/detail.php?table=Mala_pevnost_Terezin&col=id&value=5814 a http://www.pamatnik-
terezin.cz/vyhledavani/mauthausen/detail.php?table=Mauthausen&col=id&value=1984. Lilly Hodačová na 
něj ve své knize vzpomíná jako na dobrosrdečného a citově založeného romantika. Popisuje, že si pro něj 
gestapo přišlo akorát ve chvíli, kdy se zkoušela scéna, a celý soubor byl v divadle přítomen. Údajně byl 
zasnouben s dcerou starosty pražské židovské obce a dle jejích vzpomínek rovněž členem antifašistického 
hnutí. HODAČOVÁ, Lilly. Zpěv Orfeův. Praha : Odeon, 1995. Str. 338n. 
195 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 2. prosince 2010, Praha. 
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konečně přišlo, konec války. Zastihl mě v Praze. Pamatuji se, že lidé říkali, že na Bílé hoře 

jsou vlasovci, a potom si ještě pamatuji, že k nám přijely ruské tanky a auta a v jednom tom 

terénním byli důstojníci. Všichni jsme vyběhli na ulici a oni chtěli do Petschkova paláce. 

Přesně tak to řekli a ptali se, kudy se tam dostanou. Řekla jsem jim, že je tam dovedu,  

a nastoupila jsem k nim do auta. Jeli jsme dolů Chotkovou ulicí přes Mánesův most, chtěli 

jsme přes Staroměstské náměstí, ale tam Němci ještě stříleli z věže kostela. Ptali se, kudy 

jinudy, tak jsem řekla, že jinudy ne, protože jsem myslela, že nesmíme vjet do protisměru. 

Oni ale rusky řekli, že to je v pořádku. Tak jsme jeli nejrůznějšími uličkami a vyjeli jsme na 

Příkopech a nahoru k Pečkárně. Tam mi poděkovali, vysadili mě a já musela jít zase pěšky 

přes celou Prahu až do Dejvic. Asi věděli o tom, že je tam sídlo gestapa, co je to zač. U nás 

doma byla ta má kamarádka Jana, ale chudák v té době ještě nevěděla, že její bratr padl. 

Všichni jsme drželi palce anglické a americké armádě a pořád jsme čekali, kdy přijedou. 

Proto jsem třeba tak nevítala Rudou armádu, ale stále jsme čekali na ty ze Západu."196 

Přímého osvobození Prahy západní armádou se však Věra Skálová Selnerová, stejně jako 

další, nedočkala. Členové západního vojska dorazili do Prahy až později. Přítomnost 

vojáků v Praze a setkání s jedním z nich se stalo narátorce osudné.  

 

5 1945–1948 

Věra Skálová Selnerová začala po válce hrát ještě chvíli v Divadle kolektivní tvorby, 

které vzniklo po zrušení Divadla Vlasty Buriana. Zahrála si zde však jen ve čtyřech hrách: 

Cesta květů od V. Katajeva (jako Věra Hazgolderová), Milion trápení od stejného autora 

předchozí hry (jako Šura Ključkova), dále pak ve hře K. Poláčka Otec svého syna (role 

Kamilky) a ještě ve hře Z. Brodského197 Asyl (jako Baruška).198 Na konci sezony z divadla 

odešla. Nějak čas hrála také s Dismanovým souborem: ,,Hrála jsem u Dismana a ještě za 

války jsme s Jedličkou199, Hanusem200 a Jurdovou201 dali dohromady pro děti takové 

                                                           
196 Tamtéž. 
197 Z. Brodský byl ve skutečnosti Zdeněk Podlipný, jeden z hlavních organizátorů vzniku Divadla Kolektivní 
tvorby.  Jeho hra Asyl ale dle dobových kritik skončila naprostým fiaskem. JUST, Vladimír. Věc: Vlasta 
Burian: rehabilitace Krále komiků: 1. díl monografie. Praha : Rozmluvy, [asi 1991]. Str 86, 88. 
198 Na základě e-mailové komunikace s PhDr. Hanušem Jordánem, pracovníkem Divadelního oddělení 
Národního muzea, ze dne 12. listopadu 2013. 
199 Antonín Jedlička (1923–1993), český herec, komik a známý imitátor zvířat. Ve filmech hrál již od dětství 
a později se věnoval zejména tvorbě pro děti. FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; I. díl, A-K. 
Praha: Libri, 2006. Str. 519n.  



64 

 

představení a jezdili jsme ve volnu a přivydělávali si. U Dismana jsem trochu také 

parodovala a po válce jsem u Pompeho ještě něco natáčela pro rozhlas, ale to jen 

chvíli.“ 202 

Jak jsme se v předchozí kapitole dočetli, prožila Věra Skálová Selnerová konec války 

v Praze. Přímo zde se také seznámila se svým budoucím manželem Jaroslavem Selnerem. 

Je zajímavé, že v mnoha přelomových životních okamžicích Věry Skálové Selnerové 

sehrál důležitou roli automobil. Díky tomu, že její tatínek provozoval taxi službu, se 

dostala do angažmá jak k Andule Sedláčkové, tak i do Divadla Vlasty Buriana. Shodou 

okolností hrálo v seznámení Věry Skálové Selnerové s jejím budoucím manželem velmi 

podstatnou roli opět auto. Okolnosti jejich seznámení by se přímo hodily přímo pro nějaký 

filmový scénář: ,,U nás v ulici, kde jsme bydleli, byla restaurace pro vojáky. Jednoho dne 

jsem šla kolem ní směrem k Vítěznému náměstí a najednou proti mně jelo auto. Nedávala 

jsem pozor a málem do mě narazilo. Ihned zabrzdilo, z něj vylezl řidič a chtěl mi vynadat, 

ale když viděl mladou slečnu, tak přestal. Velmi se mi líbil, byl to fešák, tak jsem se začala 

omlouvat, že jsem byla zamyšlená. No a on mi řekl, že když mě málem porazil, že bychom 

si měli na to dát něco osvěžujícího, jestli mě může tedy pozvat. Já jsem jeho pozvání 

přijala, šli jsme do té restaurace a už to bylo. Měl hodně známých, tak jsme chodili různě 

po Praze. Později se stal velitelem divize v Kroměříži. Tam mu kolegové ze srandy udělali 

karikaturu, jak jede ve své červené aerovce v plukovnické uniformě.“ 203 

5.1 Generál Jaroslav Selner 

Generál Jaroslav Selner se narodil ve Štěpánově, který leží nedaleko Kladna, dne  

5. května roku 1906, avšak jeho původní příjmení znělo Selnar.204 Jeho rodiči byl Jaroslav 

Selnar a Marie rozená Matějková.205 

                                                                                                                                                                                
200 František Hanus (1916–1991), český herec. S Věrou Skálovou Selnerovou působil již v Divadle Anduly 
Sedláčkové. Ve filmu se objevil poprvé během druhé světové války, ztvárňoval zejména milovníky. Jeho 
nejznámějším filmem je Řeka čaruje z roku 1945. Tamtéž, str. 354n. 
201 Běla Jurdová (1919 – 2009), česká herečka. V divadle začala hrát během druhé světové války, ve filmu 
poprvé v roce 1944. Její nejznámější rolí je zřejmě Markýtka v pohádce Dařbuján a Pandrhola a referentka 
v komedii Dovolená s Andělem. Zemřela zapomenutá v léčebně pro dlouhodobě nemocné v Praze v Motole. 
Tamtéž, str. 542. 
202 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 2. prosince 2010, Praha.  
203 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 13. října 2011, Praha. 
204 SELNER, Jaroslav; CINGER, František. Generál z rodu rebelů. Mnichovice : BDV, 2007. Str. 13. 
205 Tamtéž, str. 16. 
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V nedalekých Kročehlavech začal v šesti letech svou povinnou školní docházku. Již 

od mládí byl velmi sportovně založený, navštěvoval zejména Sokol, stejně jako jeho 

budoucí žena.206 Díky tomu, že byl členem Sokola, byl později doporučen na Vojenskou 

akademii v Hranicích, ještě před tím ale zakončil svá středoškolská studia na Kladenské 

reálce.207 

Roku 1927 absolvoval Vojenskou akademii a stal se důstojníkem. Díky dobrému 

prospěchu si mohl dokonce vybrat, kde bude jako velitel vojenské posádky působit. Zvolil 

si Slovensko.208 Jeho snem však bylo vystudovat ještě Vysokou školu válečnou.209 Tu 

začal studovat v dubnu roku 1937,210 kvůli mnichovským událostem ji však nedokončil.  

V červenci roku 1939 se stal členem ilegální organizace Obrana národa a na sklonku 

téhož roku odchází bojovat do zahraničí.211 Po válce se dozvěděl, že unikl jen o několik 

málo minut před zatknutím gestapem.212 Z Brna se vypravil na Slovensko a do Maďarska. 

V Budapešti se pak nechal naverbovat do československého vojska ve Francii, kam se 

dostával složitou cestou přes Jugoslávii.213 Stal se zde členem rozsáhlé odbojové skupiny 

MARIE, později byl zatčen, ale díky úplatkům pro jugoslávské četníky se mu podařilo 

uprchnout. V květnu roku 1940 prchá a jeho cílem je Střední východ, kde byl jmenován 

velitelem transportu československých vojáků z Istanbulu do Sýrie.214 V tomto exotickém 

prostředí si pobyl až do roku 1943. Zde se setkává mj. také s generálem Karlem 

Klapálkem215, který měl později velký vliv na jeho život.  Zúčastnil se zde také slavné 

bitvy u Tobrúku.  

                                                           
206 Tamtéž, str. 19. 
207 Tamtéž, str. 21. 
208 Tamtéž, str. 34n. 
209 Tamtéž, str. 37. 
210 Tamtéž, str. 40. 
211 Tamtéž, str. 45n. 
212 Tamtéž, str. 47. 
213 Tamtéž, str. 54. 
214 Tamtéž, str. 61. 
215 Karel Klapálek (1893–1984), československý generál. Za první světové války působil jako legionář 
v Rusku, za první republiky vyučoval na Vojenské akademii v Hranicích a zastával nejrůznější vojenské 
funkce. Po okupaci Československa uprchl na Blízký východ, kde se stal velitelem zahraniční jednotky. Poté 
působil v Anglii a od podzimu roku 1944 v SSSR, odkud vedl jednotky do Československa. Po válce působil 
jako vojenský velitel v Praze. V roce 1950 byl penzionován a v roce 1952 uvězněn. Propuštěn byl v roce 
1956 a dožil v Praze. CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století : A-M ; 1. díl. Praha : 
Libri, 1998. Str. 318n. 
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V létě roku 1943 odchází se svými spolubojovníky do Anglie216, kde působí pod 

vedením Františka Moravce a kde je také 28. října téhož roku povýšen do hodnosti majora 

gšt.217  

Na podzim roku 1944 z Anglie odchází a jeho cílovou stanicí se stává Sovětský Svaz 

a 3. československá legie, s velitelem gen. Klapálkem. Účastnil se s tamější jednotkou mj. 

bojů na Dukle. V únoru roku 1945 převzal velení 3. čs. samostatné brigády, s kterou se 

probojoval přes Liptovský Mikuláš, kde jeho jednotka významně ovlivnila prolomení 

německé obrany, a vítězně došel až do Československa.218 

5.2 Svatba 

K seznámení budoucích manželů tedy došlo dne 12. května roku 1945 a o pár měsíců 

později byla svatba, která se uskutečnila 9. ledna roku 1946.219 Pro oba manžele to byl 

velmi významný krok do dalších dnů společného života, svatba to byla velmi významná. 

Účastnilo se jí mnoho prominentních hostů: ,,V listopadu jsem přestala hrát a začali jsme 

plánovat svatbu. Staroměstská radnice byla ale rozbitá a nebližší volný termín byl 9. ledna 

v Clam–Gallasově paláci220, kde byly sňatky místo radnice. Na svatbě byl můj svědek 

Jožka David221 a manželovi zase kolega, generál Klapálek. David byl první předseda 

národního shromáždění, on byl také z Kladna jako manžel. Měla jsem tehdy, dá se to tak 

říci, reprezentativní funkci, až do toho roku 1950, kdy manžela vyhodili. Díky těmto pánům 

a pracovnímu postavení manžela to byla svým způsobem slavná svatba.“222 

Ihned po svatbě se manželé přestěhovali do bytu Jaroslava Selnera na pražské 

Hanspaulce, v Neherovské ulici č. p. 16. V této ulici měla svou vilu také Lída Baarová, její 

                                                           
216 SELNER, Jaroslav; CINGER, František. Generál z rodu rebelů. Mnichovice : BDV, 2007. Str. 119. 
217 Tamtéžl, str. 122n. 
218 Tamtéž, str. 170. 
219 Tamtéž, str. 190. 
220 Clam-Gallasův palác patří k nejhodnotnějším dílům barokního slohu v Praze. S jeho stavbou se začalo 
v roce 1713 na námět architekta J. B. Fischera. Za první republiky zde sídlilo ministerstvo financí, po roce 
1945 sem byl umístěn Archiv hlavního města Prahy, který byl přemístěn z vybombardované Staroměstské 
radnice. HRUBEŠ, Josef. Pražské domy vyprávějí – 4. díl. Roztoky u Prahy : Orion, 199. Str. 45nn. 
221 Josef David (1884–1968), československý politik. V letech 1945–1948 byl předsedou Národního 
shromáždění, byl členem Národně socialistické strany. I když svým postojem v únoru 1948 pomohl 
k vítězství komunistického režimu, po roce 1948 se stáhl z veřejného života. CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo 
v našich dějinách ve 20. století : A-M ; 1. díl. Praha : Libri, 1998. Str. 99n. 
222 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 13. října 2011, Praha. 
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dům byl ale později zestátněn.223 Byt, který novomanželé obývali, byl třípokojový. Dům 

s nimi obývala ještě její někdejší majitelka. 

Oba manželé vedli v této době čilý společenský život. Často se účastnili nejrůznějších 

večírků a setkání s manželovými spolubojovníky z armády: ,,Manžel byl do roku 1948  

v SIA, to byl Svaz inženýrů akademiků. Jejich sídlo bylo tam, kde je dnes hotel Hilton. Byl 

tam dříve klub důstojníků. Hrál zde orchestr a také pan Malásek při studiu, tak nám vždy 

hrál to, co jsme chtěli. To ale pak jako buržoazní zavřeli.“ 224 

V té době byla také Věra Skálová Selnerová v jiném stavu. Toto radostné období s ní 

však nemohl sdílet její manžel, protože byl v té době na školení v Sovětském svazu na 

Vysoké škole válečné politické: ,,Manžel byl poslán do Sovětského svazu na přeškolení, to 

bylo pro západní důstojníky, kteří nebyli v partaji, ale komunisté s nimi chtěli ještě něco 

dělat, ještě je zcela neodepsali. Já jsem zde zůstala sama až do narození syna, manžel ho 

viděl vlastně až po roce, kdy se vrátil ze školení.“225 Syn manželů Selnerových se narodil 

několik měsíců po svatbě v dubnu a dostal po otci jméno Jaroslav. Jaroslav Selner byl 

v této době již plukovníkem a velitelem 3. divize v Kroměříži a byl skutečně poslán do 

Moskvy na Akademii generálního štábu. Studoval zde od 1. dubna roku 1946 do 30. dubna 

roku 1947.226 V Moskvě ho také navštívila Věra Skálová Selnerová: ,,Na podzim roku 

1946 vzal ministr Svoboda všechny manželky do Moskvy […] Tam jsem také poznala 

všechny generály a jejich ženy […]. Oslavili jsme tam nový rok 1947. Trochu jsem se 

sblížila s manželkou generála Janka Evou, znala jsem Marušku Lomskou.“227 Všechny tyto 

známé se od ní v padesátých letech odvrátily.  

Když se Jaroslav Selner definitivně vrátil do Československa, stal se profesorem 

všeobecné taktiky v kurzu pro vyšší velitele a později náčelníkem katedry taktiky vyšších 

jednotek na Vysoké škole válečné, která sídlila v Praze. Dne 1. prosince roku 1949 byl pak 

povýšen do hodnosti generála.228 

Rodině Selnerových zdánlivě nic nebránilo v tom, aby dál žili klidný rodinný život. 

                                                           
223 Tamtéž. 
224 Tamtéž. 
225 Tamtéž. 
226 SELNER, Jaroslav; CINGER, František. Generál z rodu rebelů. Mnichovice : BDV, 2007. Str.192, 194. 
227 Tamtéž, str. 195. 
228 Tamtéž, str. 195. 
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5.3 Situace v českém filmu a divadle po roce 1945 

Velké změny nastaly po květnové revoluci nejen ve filmu, ale především v divadle. 

Měnil se podstatně repertoár her, některá divadla již nebyla obnovena. Hrály se především 

ruské hry, které oslavovaly Rudou armádu, ale také ti autoři, kteří za války byli zakázaní. 

Převaha ruských her na jevištích byl také jeden z rozhodujících důvodů, proč se Věra 

Skálová Selnerová rozhodla ukončit svou uměleckou kariéru. Nebavilo ji v těchto hrách již 

hrát. Dalším důvodem bylo to, že se chtěla plně věnovat rodinnému životu a povinnostem 

manželky.229 Mnoho kolegů přestalo po válce hrát úplně, nebo odešli do oblastních 

divadel: ,,Všichni moji kolegové z divadel zmizeli. Pleyová zahynula tragicky už během 

války, paní Šmídová se ztratila, jiná kolegyně odešla do Itálie, starý pan Hrušínský zemřel. 

Vyjma informací o Burianovi jsem pak neměla o nikom zprávy. Marvan šel do Národního, 

Šlégl do vězení.“230 

Věra Skálová Selnerová měla tu výhodu, že svou uměleckou kariéru mohla ukončit 

dobrovolně. Mnoho jejích slavnějších kolegů, kteří byli ať už právem či neprávem 

odsouzeni za kolaboraci s nacisty, takové štěstí nemělo. Známý je především osud herečky 

Lídy Baarové, která byla na několik dlouhých měsíců uvězněna, stejně tak i Adiny 

Mandlové. Z hereckých kolegů již zmíněný Čeněk Šlégl a především Vlasta Burian, 

někdejší šéf Věry Skálové Selnerové, která se mu pokoušela jakkoliv pomoci. Osobně 

svědčila při výslechu pro jeho prospěch v procesu, který proti němu byl po válce veden, 

ona a pěvkyně Národního divadla Marie Podvalová231.232 Takových lidí v této době již 

mnoho nebylo. Nepomohl ani jeho někdejší kolega Jaroslav Marvan, který v té době hrál 

v Národním divadle. Divadlo samotné pak jen stěží přestálo další sezonu poté, co byla 

hlavní hvězda divadla a jeho šéf v jedné osobě odstraněni, klesl i divácký zájem.233 

Po Burianově propuštění z vězení ho Věra Skálová Selnerová navštívila v pražské 

Babě, kam byl vystěhován: ,,Po válce na Buriana doslova nakydali takových hrozných 

                                                           
229 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 13. října 2011, Praha. 
230 Tamtéž. 
231 Marie Podvalová (1909–1992), operní pěvkyně. Významná česká sopranistka, členka Národního divadla. 
CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století : N-Ž. Praha : Libri, 1998. Str. 76. 
232 JUST, Vladimír. Věc: Vlasta Burian: rehabilitace Krále komiků: 1. díl monografie. Praha : Rozmluvy, 
[asi 1991].  Str. 93. Vladimír Just ve své knize na str. 74 uvádí na obranu Vlasty Buriana například to, že ve 
hrách Navoněná primadona parodoval Adolfa Hitlera, stejně tak hra Když kocour není doma nepřímo 
vypovídala o nacistické byrokracii. V obou hrách si zahrála také Věra Skálová Selnerová. 
233 Tamtéž, str. 88.  
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věcích, to byla přímo mediální štvanice. V té době jsem ho moc litovala. Vystěhovali ho  

z jeho vily, bydleli někde na Babě s paní Ninou v nějaké vile v podnájmu. Tak jsem se 

rozhodla, že za ním zajdu. Každý se mu v té době vyhýbal, ale já jsem si říkala, že na mě 

byl vždy hodný. Manželovi jsem nic neřekla a šla jsem ho navštívit. Přišla mi otevřít paní 

Burianová a já jsem říkala, že jsem dozvěděla, že jsou tady a že bych pana šéfa ráda 

pozdravila. Byla potěšená, ale řekla, že neví, zda mě bude chtít přijmout. Potom vyšel on  

v takovém ošoupaném županu a já mu řekla: ,Pane řediteli, přišla jsem se na vás podívat, 

jestli něco nepotřebujete´ a hrozně jsem při tom koktala a on řekl, že jsem moc hodná, že 

jsem se nebála za ním přijit, ale ať jdu raději domů, že by se mi to mohlo jednou nevyplatit, 

abych si uvědomila, jaká je doba. Moc do řeči mu nebylo, byl strhaný, špatně chodil.“234  

Ve filmu byla situace obdobná, většina herců dostala herecký distanc, musela 

předstoupit před disciplinární komise. Někteří byli pouze pokutováni, jiní dostali zákaz 

hraní, a třebaže byl po pár letech zrušen, své bývalé slávy již nedosáhli. Ti, kteří přečkali 

válku a i poválečnou dobu bez větších následků se většinou zase typově nehodili do 

nových filmů. To je zrovna případ Hany Vítové, Vlasty Matulové a především pak Věry 

Ferbasové, která sama byla v padesátých letech perzekvována. 

 

6 1948–1955 

Rok 1948 nezačal pro manžele Selnerovy zrovna nejlépe, museli se odstěhovat z bytu 

v Neherovské ulici. Dům měl být údajně uvolněn pro vojenského prokurátora; nový byt 

získali v Tychonově ulici.235  

6.1 ,,Vítězný únor“ 

V únoru pak přichází další událost, která ovlivnila životy mnoha tisíců lidí, do dějin 

vešla pod názvem ,,Vítězný únor“. Dne 20. února podalo demisi dvanáct členů tehdejší 

vlády, všichni z demokratických stran. Tuto demisi přijal o pět dní později pod nátlakem 

prezident republiky Edvard Beneš a tím pádem předsedovi vlády a současně také 

předsedovi komunistů Klementu Gottwaldovi nic nebránilo v cestě k sestavení nové vlády. 

Přijetí demise předcházely masové demonstrace a stávky, organizované komunisty. 

                                                           
234 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 13. října 2011, Praha. 
235 SELNER, Jaroslav; CINGER, František. Generál z rodu rebelů. Mnichovice : BDV, 2007. Str. 195. 
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Jedinou světlou výjimkou mezi těmito demonstracemi byl pochod studentů na Hrad na 

podporu prezidenta Beneše.236 

Věra Skálová Selnerová si však dopad této situace zpočátku nijak nepřipouštěla – na 

rozdíl od manžela: ,,Já jsem to nějak nebrala vážně, bylo toho tolik, tolik událostí 

najednou. Manžel byl velmi, velmi nervózní. Jeho nejlepší kamarád Alois Hák jednoho dne 

zmizel a manžel poté přišel, velmi roztřesený a řekl mi o jeho útěku. Hned mě ale 

upozorňoval na to, že mám dělat, že nic nevím. Alois Hák měl totiž za manželku 

Angličanku. Manžel říkal, že je to vše velmi podivné.237 Zřejmě z obavy před budoucnosti,  

a aby na sebe zbytečně neupozorňovala, vstupuje Věra Skálová Selnerová v březnu téhož 

roku do KSČ, její manžel byl členem od roku 1947.238 

Alois Hák však nebyl jediný z blízkého okruhu manželů Selnerových, kdo uprchl: 

,,Jednoho dne k nám přišla na návštěvu naše dobrá známá Pepita Motlová, což byla 

Židovka a měla za manžela podplukovníka. Byla vojačka na Středním východě a oznámila 

mi, že jede k rodičům, kteří měli obchod s kožešinami na Slovácku. Já jsem se jí pak 

nemohla dovolat a oni společně také utekli. Pak zavřeli našeho moc dobrého kamaráda  

a Jarda říkal, že má strach. Do toho přišlo ještě to záhadné úmrtí Jana Masaryka239, báli 

jsme se o tom mluvit, ale pro nás pro všechny to byla jasná vražda.“240 

Manželům Selnerovým se tak vytráceli jedni známí za druhými. Někteří stihli 

uprchnout, druzí byli vězněni v komunistických věznicích.  

6.2 První polovina 50. let v rodin ě Selnerových 

Je důležité si uvědomit, že všechny tyto situace prožívali manželé Selnerovi v období 

v počátku padesátých let, tedy v době, kdy se konalo mnoho tzv. vykonstruovaných 

                                                           

 
236 CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách.:  Díl 4, od roku 1918. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. Str. 173nn. 
237 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 13. října 2011, Praha. 
238 Archiv bezpečnostních složek (dále ABS): Signální svazek Věra Selnerová pod a. č. 597973 MV, vedený 
II. správou SNB. 
239 Jan Masaryk (1886–1948), československý diplomat a politik, syn T. G. Masaryka. Během druhé světové 
války působil v exilové vládě v Anglii jako ministr zahraničí. Tuto funkci převzal i po návratu do 
Československa. Byl velmi oblíbený a populární u široké veřejnosti. V únoru 1948 se nepřipojil k demisi 
ostatních nekomunistických ministrů a zůstal i poté ve vládě. Zemřel za záhadných okolností v březnu roku 
1948 při údajné sebevraždě skokem z okna Černínského paláce, sídla ministerstva zahraničí. CHURAŇ, 
Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století : A-M ; 1. díl. Praha : Libri, 1998. Str. 436n. 
240 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 13. října 2011, Praha. 
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procesů: ,,Počet perzekvovaných překročil několik set tisíc – jen nevinně odsouzených 

v politických procesech bylo do konce padesátých let asi 150 000, popraveno minimálně 

250 z nich.“241 Jeden z nejznámějších je proces s generálem Heliodorem Píkou, který byl 

popraven, nebo s dr. Miladou Horákovou, která byla jako jediná žena odsouzena během 

těchto procesů k trestu smrti. Věra Skálová Selnerová na tehdejší atmosféru vzpomíná: 

,,Hrozně jsme se tehdy báli. Manžel měl pořád připravený kufr a čekal, kdy si pro něj také 

přijdou. Ty procesy jsme všichni vnímali z té naší strany, z toho co nás možná také čeká. 

Moc jsem se bála zúčastňovat se nějakých diskuzí v podniku. Jak jsem mohla, tak jsem se 

toho zbavila, z jakéhokoliv důvodu. Protože kdybych řekla jen jedno špatné slovo, tak by 

s námi bylo zle. Takže to byl jeden stres za druhým, hrozná doba! O útěku jsme ale 

nepřemýšleli, Jarda říkal, že i kdyby měl jíst suché brambory, že už nepojede. Vzpomínal, 

že když byl za války v emigraci, tak přesto, že všichni ti lidé tam na ně byli hodní, pořád 

pro ně byli cizinci, nebyli tam doma. A taky už nebyl nejmladší, takže to byla další věc, 

kterou si člověk musí uvědomit. Manželovi bylo tehdy už přes padesát let.“ 242 

Tak jako v jiných rodinách, které nevyhovovaly tehdejšímu režimu, i v domácnosti 

Selnerových se několikrát objevila tajná policie. Věra Skálová Selnerová této prohlídce 

nikdy nebyla přítomna: ,,Čas od času nás navštěvovala tajná police a dělali u nás 

prohlídku. Naštěstí jsem nikdy nebyla doma. Manžel to vždy nějak vycítil a poslal mě pryč 

a byla jsem u babičky. Takže to jsem měla štěstí, že mě toho chtěl uchránit, ale vždy jsem 

poznala, že tam byli. Zanechali po sobě velký nepořádek.“ 243 

6.2.1 Propušt ění generála Selnera z práce a reakce okolí 

Strach manžela Věry Skálové Selnerové byl vcelku oprávněný, o pár dní později byl 

vyloučen z armády: ,,Jednoho dne manžel přišel a řekl, že ho propustili z armády, že 

dostane místo úměrné svému postavení. Poslali ho poté do Hrdlořez, kde byl umístěn do 

firmy Balaba, kde kopali zákopy. On řekl, že děkuje, že takové místo taky dostane.“244 

Propuštěn byl na základě tzv. Kázeňského řádu československé branné moci, který vydal 

tehdejší ministr spravedlnosti Alexej Čepička245 proto, aby se mohl zbavit nevyhovujících 
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členů vojska. Jaroslav Selner byl propuštěn 30. září roku 1950, pár dnů před tím přestal 

také vyučovat na vojenské akademii.246  

V této době, kdy se komunistický teror soustředil mj. na osoby vojensky činné, se 

celkový počet vojáků odsouzených k trestu smrti dostal k číslu třicet jedna.247 Mnoho jich 

pak bylo vězněno a dlouhá léta strávili v pracovních táborech. Jaroslav Selner zatčení 

unikl, přesto byl plně perzekvován na svobodě. Nebyl jediný, do roku 1951 postihl 

vyhazov z armády více než 4800 osob a nahrazeni byli naprosto nezkušenými osobami 

dělnického původu.248 

Vyhazov z armády a změna společenského postavení se odrazila také v reakcích 

bývalých přátel manželů Selnerových. Mnohdy docházelo dle narátorčiných vzpomínek až 

k trapným situacím: ,,Jednoho dne jsem vyšla od maminky v Dejvicích z tramvaje a viděla 

jsem, jak naproti mně jde jedna paní důstojnice, která mě i manžela znala. Dobře mě 

viděla, zarazila se a přešla na druhý chodník. Tak mě to naštvalo, že jsem myslela, že se za 

ní rozeběhnu a něco jí řeknu! Ale řekla jsem si, že raději budu zticha, ať nemáme další 

problémy. Bylo mi z toho ale hrozně. Za několik let jsme byli pozváni do Černínského 

paláce na nějakou oslavu. Ani jsme s manželem nevěděli, o co pořádně jde, pouze to, že se 

to týkalo zahraničních vojáků. Myslím, že nás pozvali Angličané, ale přesně si to již 

nevybavuji a tahle ženská tam byla taky a její manžel přišel za manželem a povídal si s ním 

jako by nic. Jeho paní přišla za mnou a spustila něco v tom smyslu, jak se máte, Věruško, 

jak se vám daří. Odpověděla jsem jí tehdy: ,Ale děkuji, daří se mi moc dobře. Vy jste si mě 

asi tehdy před lety nevšimla, jak jste utíkala pryč ode mě na druhou stranu, když jsem vás 

potkala na zastávce v Dejvicích´ a hned jsem se otočila pryč. Vedle mě stála ještě jedna 

další paní, a já se otočila k ní a říkám jí jak se má, jak se daří dětem a tak. Prostě jsem je 

takhle jednu za druhou shazovala a bylo mi dobře!“ 249  

                                                                                                                                                                                

ministrem spravedlnosti a později ministrem národní obrany. Měl velký podíl na tom, že justice byla 
ovládána komunistickým režimem. Zároveň byl tchánem K. Gottwalda. Po roce 1956 byl odstraněn jako 
viník politických procesů a v roce 1963 vyloučen z komunistické strany, přesto však dožil v pohodlí a bez 
větších postihů. CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století : A-M ; 1. díl. Praha : Libri, 
1998. Str. 92. 
246 SELNER, Jaroslav; CINGER, František: Generál z rodu rebelů. Mnichovice : BDV, 2007. Str. 195  
a 198n. 
247 CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách.: Díl 4, od roku 1918. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. Str. 189. 
248 KAPLAN, Karel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno : Barrister a Principal, 
2001. Str. 85. 
249 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 13. října 2011, Praha. 
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Ne všichni členové KSČ, kteří se se Selnerovými dříve přátelili se však chovali stejně: 

,,Jeden manželův kamarád, partajník, říkal, ať kouká zmizet do Ostravy, protože tam jsou 

doly. Řekl mu, že zmizí z dohledu a ještě tím udělá gesto, že si sám našel práci. Takže 

manžel odjel do dolů do Ostravy a mě tady honili pořád kvůli bytu.“ 250 

6.2.2 Hledání nového domova 

Po výpovědi z armády následovala další omezení: „Po pár dnech nám bylo oznámeno, 

že se musíme vystěhovat z bytu. Dali nám náhradní ubytování v Lukách pod Medníkem 

 v nějaké staré chalupě. Pak nám dali na Černém Mostě místnost ve sklepě. To byla vila  

a dole ve sklepě byl byt a tam bydleli nějací dva stařečkové. Byt byl jedna plus jedna a oni 

se třásli a plakali, že je chtějí vystěhovat do domova důchodců. Já je však ubezpečila, že 

tam se určitě stěhovat nebudeme.“251 

Opakovala se tím pádem situace z roku 1938, kdy Věra Skálová Selnerová musela 

sama zařizovat stěhování a ubytování po útěku z pohraničí. Nyní sice byla starší  

a zkušenější, ale měla zároveň malého synka, o kterého se musela starat: ,,Říkala jsem jim 

tehdy, že se vystěhuji, ale rozhodně ne do chalupy ani do sklepa. Nakonec jsem jim 

v kanceláři řekla, že když mi nedají pokoj, že si postavím venku stan a budu tam spát, 

jestliže nedostanu nějaký pořádný byt. Nakonec mi jej dali, v Hostivaři, ve vile, kde majitel 

měl dříve sklad dřeva a různého harampádí. Byla tam kuchyň bez kamen a malý pokojík, 

kde bydlel starý rotmistr. Tomu měli zrenovovat jeho chalupu a my že půjdeme do toho 

bytu po něm. Všude byly betonové podlahy. Byla tam ložnice, kam se vedle postelí vešla 

akorát jedna skříň, ale nebylo tam žádné topení. V koupelně se také muselo zatápět při 

koupání, a nakonec jsme měli ještě obývací pokoj. Nikde nebyly dveře, prostě hrozné. 

Takže jsem se opět sama stěhovala.“252 Novou adresou Selnerových se tak stala 

Daliborova ulice, č. p. 9.253 

Až několik dní poté, co se Věra Skálová Selnerová nastěhovala do nového bytu, přijel 

manžel: ,,V tom dole v Ostravě se zbořila šachta a manžel si při tom narazil koleno, 

bohužel v místě, kde měl již z války staré zranění. Byl tam nějaký doktor a ten manželovi 

                                                           
250 Tamtéž. 
251 Tamtéž. 
252 Tamtéž. 
253 NA. Policejní přihláška Jaroslav Selnera. 
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řekl, že mu napíše potvrzení, že nemůže dělat v dolech. Takže ho potom propustili a on 

přijel akorát, když jsem všechno dostěhovala a začali jsme tam společně žít.“254 

Kvůli tomu, že byt v Hostivaři byl zpočátku velmi nevyhovující pro bydlení, 

 a především pro malé dítě, které má začít chodit do školy, byla Věra Skálová Selnerová 

ochuzena o to, aby mohla svého synka vypravovat do první třídy: ,,Syn chodil první rok do 

školy v Dejvicích u mé maminky, protože mi trvalo, než jsem zařídila ten byt. Bylo to tam 

hrozně studené, v létě tam zase všechno plesnivělo, takže jsme museli dávat místo lina staré 

koberce, které se musely sušit venku.“255 

6.2.3 Vliv m ěnové reformy na další život Selnerových 

V roce 1953, kdy zemřel první komunistický prezident Klement Gottwald a kdy se 

k moci dostává Antonín Zápotocký, zasáhla manžele Selnerovy další rána – měnová 

reforma. Komunistická vláda o ní začala vyjednávat koncem května roku 1953. Na 

veřejnost už v té době prosakovaly nejrůznější fámy a dohady, dne 31. května se ale 

českoslovenští občané mohli dočíst v novinách, že československá koruna je podložena 

zlatem, že byla zavedena nová platidla, že byl zrušen přídělový systém aj.256 Ve 

skutečnosti všechna tato nařízení znamenala znehodnocení veškeré měny a redukci úspor 

obyvatel. Kurz, za který si mohli směnit své peníze, činil u částek do 300 Kčs poměr  

5:1 (pouze pro obyvatelstvo, které nebylo vyloučeno ze zásobování na vázaném trhu). 

Peníze v hotovosti se vyměňovaly v kurzu 50:1. Ti, kdo byli vyloučeni z vázaného trhu, 

museli veškeré své peníze směnit v tomto poměru.257 Měnová reforma byla provázena 

mnoha demonstracemi, největší se uskutečnila v Plzni.  

Zřejmě v důsledku měnové reformy bylo zastaveno vyplácení vojenského důchodu 

Jaroslavu Selnerovi, a to ke dni 31. května 1953. Stalo se tak na základě prověrky, díky níž 

se zjistilo, že byl ,,horlivým služebníkem kapitalistického řádu“258 a také to, že stále 

projevuje nesouhlas se současným režimem.259 Všechny tyto situace ovlivnily finanční 

příjem celé rodiny: ,,Peněz jsme tehdy příliš neměli, bylo to po měnové reformě. Takže kde 

                                                           
254 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 13. října 2011, Praha. 
255 Tamtéž. 
256 PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno : Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2008. Str. 88.  
257 Tamtéž, str. 89. 
258 SELNER, Jaroslav; CINGER, František. Generál z rodu rebelů. Mnichovice : BDV, 2007. Str. 202. 
259 Tamtéž, str. 202. 
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jsme mohli, tam jsme si půjčili. Prodali jsme také perské koberce a koupili si za to kamna. 

Prostě takové ty nutné věci.“ 260  

Tehdy Jaroslav Selner již pracoval v novém zaměstnání v Kladně, což bylo výhodné 

v tom, že zde bydlela jeho maminka, a proto nemusel později složitě dojíždět tak, jako 

dříve: ,,Jarda jezdil na Kladno, kde začal pracovat na kladensko–nučické dráze jako 

posunovač. To byla také těžká práce, musel skákat z vagonu, posunovat apod. Bydlel u své 

maminky a já jsem byla zase sama v Hostivaři. Ještě ze začátku, než pobýval u maminky, 

musel ráno z Hostivaře pěšky ve 4:15 do Zahradního Města, aby tam stihl první tramvaj, 

která ho vezla na Vinohrady k autobusu do Kladna. Přitom tam jezdila tramvaj  

z Hostivaře, která sbírala tramvajáky, ale oni ho nevzali! Tak za každého počasí jezdil. 

První autobus od nás jel totiž až v 6 hodin a tím jsem jezdila do práce já.“261 

6.2.4 Nová práce V ěry Skálové Selnerové 

Do toho všeho si musela hledat Věra Skálová Selnerová také svou vlastní práci, aby 

nebyla označena za příživnici. Pomohl jí tehdy její někdejší kolega z Divadla Vlasty 

Buriana: ,,Na ministerstvu kultury tehdy dělal Jožka Veselý, byl to závodní cyklista, Burian 

ho za války zaměstnal, aby ho uchránil, protože měl rád všechny sportovce. Po válce se 

dostal na ministerstvo a pomohl mi k nové práci. Zavolal do Dilie, což bylo divadelní  

a literární jednatelství262, kde mě nakonec zaměstnali. Uměla jsem dobře němčinu a trochu 

ruštinu, a proto mě zaměstnali jako korespondentku. Ráno jsem jezdila v šest hodin  

z Hostivaře na Vinohrady. Tehdy už syn chodil do druhé třídy a byl u nás. Musel být velmi 

samostatný. Už jsme se tak secvičili, že jsem měla v kuchyni starou židli, na kterou jsem 

dala elektrický vařič, na tom měl hrnek a ráno si ohřál v sedm hodin, čaj nebo bílé kafe, 

svačinu měl připravenou a šel sám do školy.“263 

                                                           
260 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 13. října 2011, Praha. 
261 Tamtéž.  
262 DILIA neboli Československé divadelní a literární jednatelství – autorská organizace s právní formou 
družstva působící od dubna roku 1949. Měla na starosti ochranu autorských práv k literárním a dramatickým 
dílům. Kontrolovala jejich šíření v Československém rozhlase a Československé televizi. Od ledna roku 1962 
bylo jednatelství změněno na socialistickou organizaci DILIA (Divadelní a literární agentura) a působila pod 
ministerstvem školství a kultury. Rovněž měla tato agentura na starosti autorská práva českých děl, která byla 
uváděna v zahraničí. KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých 
zemích 1948–1967. I. díl [A-O]. Praha : Academia, 2011. Str. 208. 
263 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 13. října 2010, Praha. 
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Nová doba si žádala nové názory a třídně politické prověrky, které se konaly 

pravidelně a měly za úkol odhalit politicky nespolehlivé osoby, dostihly také Věru 

Skálovou Selnerovou. Do toho navíc vážně onemocněla: ,,Začala jsem později mít v práci 

problémy. Začaly tam také politické čistky, k tomu jsem dvakrát dostala zápal plic. Léčil 

mě tehdy doktor Leopold Firth, také generál, spolubojovník manžela, a našel mi nález na 

plicích. Řekl mi, že jestli budu takhle dělat i dál, protože jsem se honila, potřebovali jsme 

peníze, do toho nákupy, ráno brzo do práce, večer domů, že tu dlouho nevydržím a zápal 

plic nepřežiji. Byla jsem stále unavená, měla jsem jen padesát pět kilogramů. Do toho mě 

začali ještě politicky kádrovat kvůli manželovi, tak jsem řekla, že ze zdravotních důvodů 

musím zůstat doma. Začali mě totiž podezřívat z toho, že nechci nic dělat a že jsem 

příživník, ale naštěstí jsem od pana doktora dostala to potvrzení. Doma jsem se z toho 

všeho vzpamatovávala tři nebo čtyři měsíce.“264 

Jenže po čase přišly opět finanční potíže. Zastavení vyplácení renty bylo na rodinném 

příjmu dosti znát: ,,Finančně to už nešlo vydržet. Manželovi vzali rentu, pak mu vrátili 

třetinu a později půlku, pak mu to zase celé vzali. Bylo to velmi komplikované. Naše 

sousedka měla snachu a ta dělala dělnici v pekárně. Řekla mi, ať tam jdu také pracovat, 

takže jsem to vzala. Měla jsem to kousek a hlavně to byl další příjem pro rodinu. To bylo 

někdy kolem roku 1953.“265 

6.2.5 Nejhorší okamžiky 

V této době přišla do rodiny Selnerových alespoň jedna dobrá zpráva, Věra Skálová 

Selnerová otěhotněla a manželé se těšili na nový přírůstek do rodiny, ale narátorka jako 

nastávající matka neměla ideální podmínky: ,,V pekárně jsem byla druhý měsíc, když jsem 

zjistila, že jsem otěhotněla. Bála jsem se to říct, aby mě nevyhodili, takže jsem tam 

pracovala až do šestého měsíce a téměř nikdo to nevěděl. Jednoho dne jsme dostali od 

vojáků povídání, že vzhledem k tomu, že manželovi byly vyplaceny odměny za služby během 

války v určité výši, tak teď to bylo vypočítané a s přihlédnutím k měnové reformě zjistili, že 

to bylo přeplaceno a že musíme vrátit rozdíl, který tím pádem vznikl. Bylo to dvacet pět 

tisíc korun. Tak jsem se naštvala a rozhodla jsem se, že se vypravím za Maruškou Lomskou 

– její manžel byl ministr. Marušku jsem dobře znala z dřívějška, tehdy bydleli nad 

Košířemi. Říkala jsem si, že to psaní také musela dostat. Ona o tom údajně nic nevěděla  
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a že to prý manželovi řekne, protože není doma. Ale byl tam, měl tam totiž auto. Hrozně mě 

to tehdy rozčílilo, až se mi udělalo velmi špatně.“ 266 

Neustálý psychický tlak a politický teror z vyšších míst, přistup bývalých přátel  

a strach z budoucnosti měl fatální důsledky na těhotenství Věry Skálové Selnerové: ,,Od 

Lomských jsem hned odjela domů a šla si lehnout. V noci se můj stav ale ještě zhoršil, 

probudila jsem manžela a řekla jsem mu, že mi není vůbec dobře, že budu muset určitě do 

nemocnice, že není něco v pořádku. Měla jsem v plánu jít do Vojenské nemocnice, protože 

tam jsem prve rodila. Takže jsem v noci jela z Hostivaře až do Střešovic a pořád mi 

prosakovala voda. Přišla jsem k doktoru Kodíčkovi, který mi tehdy rodil syna, ale on se 

zachoval hrozně, byl přímo strachy bez sebe. Řekl mi pouze to, že musím být doma 

 a v klidu, dal mi nějaké prášky. Ani jsem nedojela domů, šla jsem za maminkou, která 

bydlela blízko nemocnice v Dejvicích, a řekla jsem jí, že už nemůžu takhle dál. Když viděla, 

jak jsem se celá klepala, volala doktorovi Lédlovi. To byl lékař, také voják a jeho manželka 

byla gynekoložka. Bohužel zrovna nebyla doma, takže přišel alespoň on sám. Zhrozil se, 

když mě viděl a řekl, že musím okamžitě do nemocnice, protože mi prosakuje plodová voda 

a to bylo hrozně nebezpečné. Patřila jsem tehdy pod Vinohradskou nemocnici, kde byly 

tehdy ještě jeptišky. Tam mě odvezli a zůstala jsem tam ležet čtrnáct dní. Chtěli mi to dítě 

udržet do osmého měsíce, ale bohužel to už nešlo a v sedmém měsíci v listopadu jsem 

předčasně porodila děvčátko, které mělo jedno kilo a druhý den zemřelo. Tím to pro mě 

všechno skončilo. Byla jsem z toho psychicky hrozně špatná a dlouho jsem se z toho 

vzpamatovávala.267  

Manželé Selnerovi utrpěly ztrátou nově narozené dcerky těžkou ránu a další dítě již 

nikdy neměli. Zůstal jim tak pouze syn, ze kterého se oba těšili.  

7 1955–1968 

7.1 Odchod z Prahy 

V této době se začaly mírně uvolňovat společenské poměry. V roce 1956 proběhl XX. 

sjezd komunistické strany Sovětského svazu, který odsoudil Stalinův kult. 

V Československu tehdejší političtí představitelé na tuto situaci příliš nereagovali, ohlas 
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dostala až díky II. sjezdu československých spisovatelů v dubnu roku 1956. Obnoven byl 

také studentský majáles, který byl dlouhou dobu zakázán.268 

Přesto však komunistický režim dál držel vládu pevně ve svých rukou, bylo to také 

díky různým populistickým krokům, jako bylo například snižování cen či zvyšování platů 

a důchodů.269 V době, kdy probíhala revoluce v Maďarsku a v Polsku, zůstal tedy 

v Československu klid. Zastrašování a procesy byly stále aktuální. V letech 1956–1960 

bylo odsouzeno více než třicet tisíc osob.270  

Jaroslavu Selnerovi byla umožněna změna zaměstnání. Směl začít opět vyučovat. 

Pochopitelně se nemohl vrátit na své původní místo, nové působiště získal mimo Prahu. 

V důsledku změny zaměstnání se odstěhovala celá rodina Selnerových. Jistě to byla pro 

všechny příjemná změna, především pro Věru Skálovou Selnerovou, která v poslední době 

zažila v Praze tolik trpkých událostí: ,,Manželovi bylo tehdy dovoleno, aby začal vyučovat 

na učňovské škole někde u Berouna. Manželův kamarád z Ministerstva vnitřního obchodu 

věděl, že na Křivoklátě se bude zakládat učňovská škola a že tam hledají zaměstnance, 

proto tam doporučil mého manžela. Tak jsme se stěhovali z Prahy do krásného prostředí 

Křivoklátska, nemusela jsem se téměř o nic starat, vařili nám bývalí majitelé budovy, kde 

sídlila ta škola. Dříve tam byl hotel. Byli to báječní lidé, dodnes na sebe s láskou 

vzpomínáme. Díky tomu prostředí jsem se nakonec plně zotavila. Měli jsme sice malý byt, 

jen jeden pokoj, kde byly postele, ale nám to bylo jedno, byli jsme v teple, mohla jsem 

odpočívat a bylo nám po těch útrapách dobře. Udělala jsem si zkoušky na pedagogické 

minimum a dělala jsem vychovatelku. Škola, kterou jsme zakládali, se stala velmi 

úspěšnou, dokonce se tam jezdily dívat některé delegace. Musím říci, že i když všichni 

věděli, co jsme zač, měli nás velmi rádi a my je také.“271 

Po několika letech, která prožila Věra Skálová Selnerová v Praze, se v krátkém období 

let 1955 až 1959 mnohokrát stěhovala. Z Křivoklátu se jejím dalším bydlištěm staly 

Senohraby a o něco později Česká Kamenice: ,,Na Křivoklátě jsme byli dvě sezony. Byl 

tam internát pro děti, kde jsem dělala vychovatelku. Všechno jsme zařizovali, postele, 

                                                           
268 CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách.: Díl 4, od roku 1918. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. Str. 214n. 
269 PERNES, Jiří: Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno : Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2008. Str. 148 
270 CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách.: Díl 4, od roku 1918. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. Str. 217. 
271 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 13. října 2011, Praha. 
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vybavení, prostě vše. Učitelé dojížděli z Prahy a já jsem s dětmi dělala tělocvik a vycházky 

po okolí. Po nějaké době jsme museli odejít do Senohrab, kde byla další taková škola, 

v bývalém hotelu u řeky. Stala se tam tehdy prý nějaká aféra, bylo to špatně vedené. Takže 

tam byl poslán manžel, aby to tam dal do pořádku. Jeli jsme tam s ním všichni, syn i já. 

Škola byla zaměřena na výuku drogistů a aranžérů. V Senohrabech to bylo to samé jako na 

Křivoklátě. Pamatuji si zejména na fantastického kuchaře pana Krudského. Měli jsme 

velkou kliku na lidi, všichni věděli co a jak. A když jsme to tam dali do pořádku, tak nás 

zase poslali otevírat školu do České Kamenice, jeli jsme se tam podívat a to bylo tak 

krásné místo. Místo, kde byla škola, byl vlastně malý zámeček a Česká Kamenice je  

v krásném prostředí. U zámečku byla krásná zahrada s rododendrony. Bydleli tam učitelé 

a také děti, ale těch bylo devadesát, což byl velký rozdíl oproti Křivokloátu a Senohrabům. 

Museli jsme pro všechny sehnat kuchaře, podařilo se nám to přes známosti díky panu 

Krudskému ze Senohrab. Ráda vzpomínám na kolegu učitele Jaroše, byl to malíř a věnoval 

nám krásný obraz.“272 

V České Kamenici se stal Jaroslav Selner dokonce ředitelem tamější školy. V roce 

1958 mu zemřela matka Marie; její smrt mělo patrně na svědomí především 

pronásledování a perzekuce jejího syna.273 

7.2 Návrat do Prahy 

Po nějakém čase se zase celá rodina odstěhovala do Prahy, kde si stále drželi svůj byt 

v Hostivaři: ,,Když jsme pomohli vybudovat i tu naši poslední školu v České Kamenici, tak 

jsme se opět vrátili do Hostivaře do našeho studeného bytu. Stále jsme si ho platili, i když 

jsme tam nepobývali. Manželovi dali tehdy konečně místo v Praze, v Praze 1 v Osvětové 

besedě274, kde se pořádaly všelijaké kulturní akce. Já jsem tam vypomáhala jako 

brigádnice. Koncem padesátých let se začala situace opět uvolňovat a já jsem opět začala 

pracovat v oblasti kultury. Díky své znalosti jazyků a tomu, že jsem měla vystudovanou 

obchodní akademii, mě doporučili do Pragokoncertu, dříve to byla Hudební agentura275. 

                                                           
272 Tamtéž. 
273 SELNER, Jaroslav; CINGER, František. Generál z rodu rebelů. Mnichovice : BDV, 2007. Str. 204. 
274 Pro upřesnění dodávám, že Jaroslav Selner působil v letech 1959 – 1960 jako ředitel Osvětové besedy. 
SELNER, Jaroslav; CINGER, František. Generál z rodu rebelů. Mnichovice : BDV, 2007. Str. 204. 
275 Hudební a divadelní agentura. Zřízena byla v roce 1958 ministerstvem školství a kultury. Měla za úkol 
kontrolovat zprostředkování některých oborů umělecké činnosti na veřejných hudebních produkcích, 
organizátoři těchto akcí museli vystoupení sjednat vždy jen prostřednictvím této agentury (vyjma koncertů). 
V divadelním oboru agentura pořádala celostátní divadelní soutěže a festivaly. Zároveň agentura měla 
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Tam jsem začala pracovat v divadelním oddělení jako korespondentka a jednatelka.276 Do 

zaměstnání nastoupila Věra Skálová Selnerová dne 1. října roku 1959.277 

7.3 Odraz politické situace v 60. letech v rodin ě Selnerových 

Šedesátá léta se nesla ve znamení všeobecného uvolňování. Ústavou z roku 1960 byl 

sice změněn název republiky na Československou socialistickou republiku a zároveň bylo 

v Ústavě zakotveno vedoucí postavení komunistické strany278, přesto ale docházelo 

postupem času také k mnoha pochybnostem o stávajícím politickém modelu.279 

Svobodnější začala být především kultura, zejména film, který zažívá v této době ,,zlatých 

šedesátých“ skutečně velký rozkvět.  

Na přelomu 50. a 60. let došlo také k prezidentským amnestiím. Mezi propuštěnými 

bylo rovněž mnoho přátel a bývalých spolubojovníků Jaroslava Selnera, právě od jednoho 

z nich se manželé Selnerovi dozvěděli o mnoha drastických výslechových metodách, které 

byly vězňům prováděny: ,,Jeden z manželových známých, pan Horal, byl zavřen na 

Hradčanech v neblaze proslulém domečku. Paní Horalová byla zase vězněna  

v Pardubicích, kde to bylo pro ženy. Když se pak v roce 1960 vrátil, tak nám vyprávěl, co 

 s ním dělali a že se hodně se ptali na mého manžela. Dali mu do bot písek s drobnými 

kamínky a v tom musel chodit, až měl nohy do krve. Pokládali mu přitom jednu otázku za 

druhou. To bylo jediné, co nám řekl a také to, že chce utéci za hranice. No a my jsme měli 

strach, že když zmizí, tak to bude na nás, protože jsme se stýkali.  Jeho manželka Jiřina 

říkala, že bude lepší, když se nebudeme scházet, protože je pořád kontrolovali a nás taky. 

Tak jsme to tedy udělali a oni skutečně po půl roce zmizeli.“280 

V této době docházelo také v omezené míře ke zveřejnění podmínek, za jakých 

vznikaly politické procesy. Byl založen klub K–231, který sdružoval oběti komunistické 

                                                                                                                                                                                

výhradní postavení v obstarávání českých produkcí v zahraničí. V roce 1962 byla agentura přeměněna na 
Československou hudební a divadelní agenturu – Pragokoncert a opět měla výhradní právo zastupovat 
československá umělecká vystoupení v zahraničí. Zprostředkovávala také vystoupení zahraničních umělců 
v Československu. KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých 
zemích 1948 – 1967. I. díl [A-O]. Praha : Academia, 2011. Str. 369n. 
276 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha. 
277 ABS: Signální svazek Věra Selnerová pod a. č. 597973 MV, vedený II. správou SNB. 
278 CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách.: Díl 4, od roku 1918. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. Str. 217. 
279 CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách.: Díl 4, od roku 1918. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. Str. 228. 
280 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha.  
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represe. Na pořadu dne se objevily také politické rehabilitace. O rehabilitaci usiloval 

rovněž Jaroslav Selner. V roce 1964 mu bylo opět povoleno nosit vojenskou uniformu, 

v roce 1965 byl částečně rehabilitován a od roku 1966 opět dostával osobní příspěvky.281 

Atmosféru všeobecného zlepšení poměrů na vlastní kůži pocítila i Věra Skálová 

Selnerová, které bylo umožněno podívat se do ciziny: ,,Na začátku šedesátých let jsem se 

podívala díky své práci až na Dálný východ. Jela jsem tam jen z toho důvodu, že doktor 

Zítko, který ten zájezd dělal, tehdy nemohl ze zdravotních důvodů jet. Byl to zájezd 

s plzeňským loutkovým divadlem do Bejrútu. Oni nikoho neměli, já tehdy už uměla i trochu 

anglicky a francouzsky, tak mě na poslední chvíli vyslali s nimi. Musela jsem si však během 

dvou týdnů vše sama nastudovat, všechny smlouvy a podobně. K tomu všemu, když jsme 

tam pobývali, tam na nový rok vypukl státní převrat a kvůli tomu, že přerušili leteckou 

dopravu, jsme se složitě dostávali domů. Samozřejmě jsme po návratu museli chodit na 

různé pohovory a tam chtěli vědět, s kým jsme se stýkali a co jsme tam vše dělali. Řekla 

jsem jim tehdy, že jsem mluvila pouze s lidmi na velvyslanectví, jinak s nikým, protože jsem 

nerozuměla tamní řeči.“ 282 

Díky tomu, že se Věra Skálová Selnerová v práci a v krizové situaci osvědčila, byla 

vyslána na další zájezdy. Ne každý však proběhl hladce, jeden problém nastal při zájezdu 

se Semaforem: ,,To byl tehdy docela velký průšvih, nějaký pan Sedláček si koupil ojeté 

auto a setkali se tam s jedním emigrantem, Šulcem. Jednou večer se opili a vzbudili mě, 

abych se s nimi setkala. Tak jsem jim hned pohotově řekla, že je sice slyším, ale nevidím, 

protože jsem hrozně ospalá, tak jsem to tím zaonačila, že jsem byla rozespalá a neviděla, 

s kým to pořádně mluvím. To jsem také pak řekla při výslechu. Ale musím říci, že tam 

určitě měli nějakého svého člověka, zkrátka někoho od nich. Protože ti, co mě vyslýchali, 

mi řekli, že se tam sešli s tím Šulcem. Musela jsem být hrozně opatrná, jinak by byl další 

malér. Pak jsem jezdila také do Německa s divadlem Na zábradlí, s panem Fialkou283  

a jeho pantomimou, ale to už byla situace úplně jiná, uvolněná, až do roku 1968.“284  

                                                           
281 SELNER, Jaroslav; CINGER, František. Generál z rodu rebelů. Mnichovice : BDV, 2007. Str. 209n. 
282 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha. 
283 Ladislav Fialka (1931–1991), mim a choreograf, režisér. Stál u zrodu Divadla Na zábradlí a stal se jeho 
hlavním představitelem. FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; I. díl, A-K. Praha: Libri, 2006. Str. 
263. 
284 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha. 
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7.3.1 Pokus tajné policie o navázání spolupráce 

Práce v Pragkoncertu však kromě výhod, jako např. návštěvy zajímavých 

zahraničních destinací, měla i stinné stránky. Věra Skálová Selnerová se v době, kdy zde 

začala pracovat, dostala do hledáčku tajné policie, která se z ní snažila udělat svou 

spolupracovnici. V Archivu bezpečnostních složek se například nachází záznam ze dne 30. 

ledna roku 1962, kde kpt. Vladimír Peček uvádí: ,,Dne 30. ledna 1962 jsem převzal od 

soudruha Patery do řízení aktiva VĚRU, která je zaměstnaná v HUDAGU a je využívána 

k typování čs. státních příslušníků, kteří jsou jako umělci dlouhodobě angažování 

v zahraničí. Během schůzky bylo hovořeno o její nedávné cestě po zemích Středního 

východu (Libanon, Sýrie, Egypt). Dále byla VĚRA vytěžována všeobecně k osobám, které 

v současné době pracuji jako umělci v NDR, Rakousku a NSR. Na základě tohoto 

rozhovoru bylo dohodnuto, že VĚRA do 15. 2. 1962 předá: 1) seznam všech umělců, 

pracujících dlouhodobě v NDR, Rakousku a NSR na úseku lehkého žánru, 2) perspektivní 

plán výjezdu pracovníků HUDAGU do zahraničí.“ 285 Ke konci je ještě uvedeno, že se jí 

kpt. Peček představil jako Pechman a zanechal jí telefonní spojení. Schůzka proběhla 

v Malostranské kavárně, výlohy činily 9 Kčs.286 Nebyla to ale schůzka poslední. Další 

záznam pochází ale až z roku 1964, kdy měla mít Věru Skálovou Selnerovou na starost 

žena, jistá paní Doubravová.287 Ta se Věry Skálové Selnerové při schůzce vyptávala 

především na její zkušenosti s pobytem v zahraničí s divadlem Semafor. Bylo jí sděleno, že 

to pro vyslýchanou byl jeden z nejhorších pracovních zájezdů, že celý soubor byl velmi 

nedisciplinovaný. Dále zde byly projednány její pracovní výjezdy do západního Německa 

a Belgie.288 

7.3.2 Divadlo – únik z tvrdé reality 

Samozřejmě i v této době chodila Věra Skálová Selnerová s manželem ráda do 

divadla, kde díky zajímavým hereckým výkonům zapomínala na všechny problémy, které 

ji tehdy trápily: ,,Moc ráda jsem chodila do divadla Na zábradlí, kde jsem se přátelila  

s Vladimírem Vodičkou289, někdejším šéfem tohoto úspěšného divadla. Byl to také velký 

                                                           
285 ABS: Signální svazek Věra Selnerová pod a. č. 597973 MV, vedený II. správou SNB. 
286 Tamtéž. 
287 Tamtéž. 
288 Tamtéž. 
289 Když jsem se začal setkávat s Věrou Skálovou Selnerovou, ještě jsem netušil, že se mi podaří, aby opět 
navázala kontakt se svým známým z tohoto období. Je jím někdejší ředitel Divadla Na zábradlí, Vladimír 
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kamarád mého manžela, prožila jsem s ním krásné zájezdy, krásné chvíle. V tom divadle 

jsem byla jako doma, rádi jsme tam s manželem chodili. Jednou jsem s nimi jela pracovně 

také na zájezd do západního Berlína, mám to stále v paměti. Nejvíce vzpomínám na 

nejúspěšnější představení Král Ubu. To byl velký úspěch a výkon herce Libíčka290. 

Vladimír to v té době také neměl lehké, hodně lidem pomohl, třeba Schormovi291, to byl tak 

moc hodný člověk. Vladimír uměl jednat s lidmi z vyšších míst, což mu pak bylo vyčteno. 

Ale měl u sebe zaměstnané takové lidi, jako byl třeba Havel nebo Grossman. Havla jsem 

znala jako kulisáka, ale na ty zájezdy s námi nejezdil, to ne.“292 

7.3.3 Opět pod hledá čkem tajné policie 

Další zkušenost s výslechem na policii měla Věra Skálová Selnerová ve spojitosti 

se svou známou, která žila v zahraničí: ,,Měla jsem známou v západním Berlíně. 

Provozovala tam uměleckou agenturu a zařizovala vystoupení sovětských umělců. Měla 

tehdy velké renomé a my jsme se docela spřátelily, vždy když jsem jela služebně do 

Německa, tak mi na velvyslanectví dali propustku, abych s ní mohla jednat. Po čase mě 

pozvala do Itálie. Ale měla jsem kvůli tomu velký problém. Měla na Sardinii velkou vilu. 

Jela jsem tam oficiálně do takové rybářské vesnice, kde jsem měla v nějaké hospodě bydlet. 

Ve skutečnosti jsem byla u ní v té vile, ale samozřejmě se našel někdo, kdo mě udal. 

Čtrnáct dní potom, co jsem se vrátila, jsem byla volaná na výbor, že jsem zneužila své 

postavení a tak jsem říkala, že jsem byla v té vesničce a že žádám paní Schlösrovou  

o dobrozdání. Hrála jsem, že jsem u ní byla, že to bylo blízko a že jí tedy řeknu oficiálně, ať 

mi dá dobrozdání a účet z té hospody a že jí to asi nebude příjemné a že doufám, že z toho 

                                                                                                                                                                                

Vodička, kterého jsem před časem navštívil za účelem nahrání rozhovoru se vzpomínkami na jeho dětství. Za 
pár měsíců mi Věra Skálová Selnerová sdělila, že se znají.  
290 Jan Libíček (1931–1974), český herec. Od padesátých let působil na divadelních prknech. Jeho životní rolí 
se stal otec Ubu ve hře Král Ubu. Od šedesátých let se také hojně objevoval ve filmech a televizních 
inscenacích, kde byl pro svou objemnou postavu nepřehlédnutelný. Za všechny role stačí vyjmenovat 
jednoho ze tří hlavních hrdinů v komedii Světáci z roku 1969. FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; 
II. díl, L-Ř. Praha: Libri, 2007. Str. 54nn. 
291 Evald Schorm (1931–1988), režisér a herec. V padesátých letech byla jeho rodina perzekvována, jeho otec 
byl označen za kulaka. V první polovině šedesátých let se mu podařilo vystudovat DAMU v oboru režie a 
stal se výrazným představitelem tzv. nové filmové vlny. Ve svých dílech reagoval zejména na současnou 
situaci. Po roce 1968 mu byla zakázána filmová činnost a začal se významně podílet na nejrůznějších 
divadelních inscenacích. FIKEJZ, Miloš. Český film : herci a herečky ; III. díl, S-Ž. Praha: Libri, 2086. Str. 
93nn. 
292 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha. 
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nebudou nějaké problémy či nepříjemnosti v zahraničí. Asi se toho zalekli a naštěstí to 

vyšumělo do ztracena.“293  

Věra Skálová Selnerová se ovšem mýlila – kvůli jejím stykům v zahraničí byl proti 

ní veden svazek, protože byla podezřelá, a to z tohoto důvodu: ,,Jmenovaná je v podezření 

z protistát. činnosti. Při výjezdech do zahraničí vyhledává a je podezření (nečitelné) 

osobami–cizinci. Její manžel jej býv. zpravodajský generál.“294 Zpráva vysvětlovala, proč 

byl tento svazek zaveden, a dokonce se zde uvádí, že: ,,pochází z býv. nár.soc.rodiny. […] 

Udržovala styky s kolaboranty. Po osvobození se stýkala výhradně s reakční společností. 

Po roce 1950 vstoupila do KSČ.“ 295 Dále je zde výčet známých manželů Selnerových, 

kteří emigrovali. Překvapivá je informace, že za první republiky údajně byla snoubenkou 

muže anglické národnosti, ten ji měl údajně navštívit také v roce 1947, kdy působil jako 

anglický zpravodajský důstojník.296 Jako další důvod, proč vést svazek proti Věře Skálové 

Selnerové, je uvedena právě její známost s paní Schlöserovou a je zde popsána její cesta do 

Itálie, která se odehrála v roce 1966. Celý tento dokument si kladl za cíl Věru Skálovou 

Selnerovou řádně prověřit a zjistit, zda nepřátelsky spolupracuje proti republice.297 Je 

možné, že plno věcí v tomto dokumentu bylo zkresleno a to jen proto, aby byla Věra 

Skálová Selnerová zkompromitována, a aby mohla být případně čímkoliv vydírána při 

výsleších.  

V dalším dokumentu vypracovaným mjr. Karlem Jirušem je zase Věra Skálová 

Selnerová obviněna z toho, že varovala v někdejším Západním Německu osoby, které měly 

být vyšetřovány kvůli stykům se zpěvákem Richardem Adamem.298 

Celé pronásledování Věry Skálové Selnerové bylo zastaveno v březnu roku 1968 

s odůvodněním, že se ,,během prověrky zjistilo, že podezření je neopodstatněné a že není 

v současné době důvodu, aby se v rozpracování pokračovalo.“299 

Svazek měl být uložen na dobu pěti let. Zprávu vypracovala opět s. Doubravová.300 

Od té doby nebyla zřejmě Věra Skálová Selnerová neměla do roku 1968 s tajnou policií 

                                                           
293 Tamtéž. 
294 ABS: Signální svazek Věra Selnerová pod a. č. 597973 MV, vedený II. správou SNB. 
295 Tamtéž. 
296 Tamtéž. 
297 Tamtéž. 
298 Tamtéž.  
299 Tamtéž. 
300 Tamtéž. 
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větší problémy a plně obnovila svůj společenský život. Zůstala také nadále ve svém 

dosavadním zaměstnání, díky kterému mohla poznat mnoho zajímavých osobností. 

7.3.4 Nad starým adresá řem 

Jak bylo výše zmíněno, měla Věra Skálová Selnerová mnoho známostí s tehdy 

velmi populárními osobnostmi: ,,Měla jsem tehdy díky té práci tolik kontaktů, když 

prolistuji svým adresářem, vidím tam taková jména jako je Karel Ančerle, Richard Adama, 

Jiřina Bohdalová a další a další. Spolupracovali jsme často s divadlem Alhambra nebo 

s ABC. Jiřina Bohdalová s námi jednou jela do Vídně na zájezd. Znala jsem Juditu 

Čeřovskou, Karla Černocha, Darka Vostřela. Zkrátka každého, kdo tehdy něco znamenal, 

s těmi všemi jsem jednala. Adresy, narozeniny, všechno jsem měla poznamenané.“301  

S dalšími jmény naskakují další vzpomínky: ,,Ráda vzpomínám na Václava Vosku, 

to byl tak hodný a galantní člověk! Nebo Josef Zíma, ten také. Humorné to bylo s Inkou 

Zemánkovou, ta se dělala mladší, než byla. Tak mě tehdy prosila, ať nikde neříkám, kolik jí 

je. Znala jsem také hodně zpěváků a tanečníků. Nebo Pavel Šmok, ten měl v Orlických 

horách chalupu po rodičích a já tam mám příbuzenstvo, tak jsme se tam také potkali. 

Virtuos Suk, toho jsem měla velmi ráda, to byla má první samostatná akce do zahraničí. 

V Rokoku jsem také často dělala se Šaškem a Vostřelem a s Jitkou Frantovou či Evou 

Pilarovou, s tou jsme jednou jeli na zájezd do Hamburku. Spolupracovala jsem také 

s Vlastou Průchovou, ta byla moc hodná nebo s Jiřím Popprem. Měla jsem výhodu v tom, 

že jsem znala to divadlo z obou stran, tak to jsem vše věděla a nebyla jsem na obtíž.“302 

7.4 Srpen 1968 

 Jak už vyplývá z předchozích kapitol, každé relativně klidné období v životě Věry 

Skálové Selnerové nemělo příliš dlouhého trvání. Nejinak tomu bylo i v době jejího 

zaměstnání v Pragokoncertu. Vše narušila srpnová invaze v roce 1968. Sovětské vedení 

mělo totiž již delší dobu výhrady k tomu, že se v Československu snažil delší dobu 

prosazovat socialismus s lidskou tváří. To vše vedlo k tomu, že v noci z 20. na 21. srpna 

                                                           
301 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha. Jedná se především o tehdy 
populární herce a zpěváky. Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha. 
302 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha. Opět jde o významné představitelé 
československé kultury. Tamtéž. 
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vstoupili na území Československa příslušníci vojsk Sovětského svazu, Maďarska, Polska, 

Bulharska a NDR, aby vrátili situaci do ,,normálu“ a začalo období tzv. normalizace. 

  Věra Skálová Selnerová zažívá tak ve svém životě další okupaci. I na tuto má své 

osobní vzpomínky: ,,Srpen roku 1968 jsme trávili s manželem v Praze, ale náš syn byl na 

dovolené v Bulharsku. Jel domů právě toho 21. srpna, kdy k nám vtrhla vojska. On zůstal 

chudák v Maďarsku, protože ho nepustili dál přes hranice. Tak jsme byli s manželem zase 

v hrozném stresu, hlavně on. Nevěděli jsme, co bude dál, a Jarda přemýšlel, jestli ho 

nezatknou, prostě jsme se báli, že se bude opakovat to, co se dělo v padesátých letech. 

Nevěděli jsme se co, bude dál, v životě, v práci. V zaměstnání jsme podepisovali různé 

rezoluce, jestli o tom člověk něco ví a tak. A já podepsala nesouhlas se vstupem sovětských 

vojsk. Syn stále nebyl doma a bylo to celkově hrozné období. Jednoho dne jsem se vracela 

domů do Hostivaře, na Skalce jsem nastoupila do tramvaje a najednou koukám – v té 

tramvaji byl můj syn! On se dostal z toho Maďarska, když je pustili přes hranice, domů 

stopem. Bylo to jedno z mých nejhezčích setkání v životě. Celá tramvaj na nás koukala, jak 

jsme se vítali!“303 

Manžel Věry Skálové Selnerové prožil srpnové události také velmi zajímavě: ,,Manžel 

v té době dělal na filozofické fakultě, takže srpnové události prožil přímo se studenty. 

Zrušila se tam tehdy partaj a lidi hodně odcházeli. Jarda byl už v důchodovém věku, a když 

viděl, jak to tam začíná vypadat bledě, odešel pryč. V té době byl již hodně nemocný se 

srdcem.“304 

8  1968–1989 

Rok 1968 znamenal konec mnoha nadějí československých občanů. Dne 26. srpna byl 

vyhlášen Moskevský protokol, který měl za důsledek opětovnou perzekuci několika tisíců 

osob.305 Téměř všechny snahy pražského jara tak zůstaly nenaplněny. V lednu 1969 se 

upálil student Jan Palach na protest proti politické situaci, následoval ho poté další student 

Jan Zajíc a několik dalších.  

                                                           
303 Tamtéž. 
304 Tamtéž. 
305 CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách.: Díl 4, od roku 1918. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. Str. 239. 
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Celé toto období, které následovalo po roce 1968, se opět neslo ve znamení prověrek  

a politických čistek. Vyloučeni byli někteří členové strany, více než 400 000306. 

Vyhazováni byli také odborníci či pouze řadoví pracovníci ze svých míst, jen proto, že 

nesouhlasili se vstupem spojeneckých vojsk na naše území. Někteří volili emigraci, jiní 

vzali podřadná místa a byli vystavováni tlaku okolí.  

Podpis na listině, která odsuzovala vstup sovětských vojsk, měl neblahý vliv také na 

budoucí profesní život Věry Skálové Selnerové: ,,Po čase mě začali tahat po nejrůznějších 

prověrkách, bylo to kvůli tomu, že jsem podepsala ten nesouhlas se vstupem sovětských 

vojsk. Snažil se mě sice zastat jeden pan inženýr, ještě z Dilie, mého předchozího 

zaměstnání, ale marně. Takže to bylo další období nervů, protože jsem dostala výpověď. 

Ale vždy jsem si šla za svým názorem, za svým přesvědčením. Snažila jsem se nedostat se 

do maléru, ale přitom zůstat stále svá. Svou práci jsem dělala moc rád a byla jsem za ni 

vděčná, ale nebudu kvůli tomu na někoho donášet. To bylo na začátku sedmdesátých 

let.“ 307 

8.1 Hledání nové práce 

Věra Skálová Selnerová si tehdy musela hledat novou práci a neustále narážela na 

nejrůznější problémy z vyšších míst: ,,V té době byly všude tzv. parky kultury, tak se 

utvořilo centrum pro všechna pracoviště. Ředitel tam byl pan Čejka, později ředitel 

Supraphonu, a ten si mě k sobě vzal, protože to byly většinou kulturní organizace. Byl o mě 

zájem ze všech stran, ale jakmile padlo moje jméno, tak jim to bylo zakázáno. A to i přesto, 

že jsem uměla dobře cizí jazyky a měla jsem známosti v zahraničních agenturách. Tak jsem 

nakonec šla do toho Parkcentra, kde jsem se podílela na vývozu atrakcí, které jsou na 

poutích a já jsem vyvezla naše poutové atrakce do Sovětského svazu a tehdy tam vydělali 

ohromné peníze! Ale na Pragkoncertu se to dozvěděli a zrušili nám to, že to prý patří pod 

ně. Takže jsem zase byla bez práce. Manžel měl naštěstí kamaráda, doktora Steinera. 

Bojovali spolu na frontě a on tam přišel o ruku. V téhle době byl ředitelem ULUV308. To 

                                                           
306 Tamtéž, str. 242. 
307 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha.  
308 ÚLUV neboli Ústředí lidové umělecké výroby. Původně organizace, která měla na starosti všechny 
výrobce z oblasti uměleckého řemesla. Vznikla již v roce 1945 dekretem prezidenta republiky. Od roku 1948 
sloučeno se Svazem československého tradičního díla. ÚLUV tím získal budovu na Národní třídě, kde byl 
umístěn Dům uměleckého průmyslu a kde také sídlila tradiční prodejna Krásná jizba, která nabízela všechny 
uměleckořemeslné výrobky. ÚLUV měl na starosti také  péči o lidovou uměleckou výrobu a jejich ochranu. 
Pobočky prodejny Krásné jizby byly později rozšířeny po několika městech v Československu a nabízely 
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mělo tehdy patnáct poboček a on se nebál a vzal mě do kanceláře. Tam jsem začala dělat 

nejrůznější akce, třeba na modrotisk, to bylo tehdy populární, přijeli lidé ze Švýcarska, 

Německa. Po nějakém čase mi nabídli, abych dělala vedoucí Krásné jizby na Národní 

třídě, takže se mi zase vyplatila ta obchodní akademie. A to jsme se tehdy museli učit různé 

věci, jak se dělá proutí, keramika, sklo. Tady jsem potkala také Natašu Gollovou, 

nakoupila tehdy u nás modrotiskové ubrousky. Jezdily k nám na exkurze školy, ale i cizinci, 

třeba Švýcaři. Tehdy jsem tam poznala jednu kamarádku a začaly jsme se i navštěvovat. 

Musím říci, že všichni cizinci byli nadšeni z naší lidové kultury. Mistři lidové umělecké 

výroby byli velmi cenění. Měla jsem štěstí, že jsem zase dělala něco, co jsem měla ráda. 

Bývala to milá setkání. Zůstala jsem zde až do roku 1987. Vypomáhala jsem jim tam pak 

ještě jako brigádnice, jednou za rok při velké inventuře všech patnácti prodejen.“309 

8.2 Další st ěhování 

V této době, po roce 1968, se díky starým známostem Jaroslava Selnera podařilo 

manželům získat nový byt: ,,Jednou, když byl Jaroslav v Mariánských Lázních, setkal se  

s generálem Svobodou, pod kterým tehdy sloužil. Vyložil mu popravdě, v jaké jsme situaci 

a že si hledáme nový, vyhovující byt. Svoboda mu tehdy slíbil, že se pozeptá. Moc jsme 

tomu ale nevěřili, o to větší bylo naše překvapení, když se nám ozvali z pražské posádky, že 

se pokusí zařídit nám nové bydlení.“310 

 V roce 1971 tak manželé Selnerovi konečně docílili svého velkého přání a získali 

nový byt, který představoval bydlení na odpovídající úrovni. Asi nebude žádným 

překvapením, že na stěhování byla Věra Skálová Selnerová opět sama, její manžel byl 

tehdy v nemocnici a syn na vojně: ,,Manžel dělal po odchodu z filozofické fakulty všechno 

možné. Především opět na Osvětové besedě na Praze 1. Později ale onemocněl. Když jsme 

se měli v roce 1971 stěhovat, dostal infarkt a pak se mu ucpala tepna, takže málem přišel  

o nohu. Dostali jsme byt, dva pokoje a kuchyň v Hloubětíně, byly to bytové domy postavené 

v šedesátých letech a do toho ve Vojenské nemocnici operovali manžela. Já jsem to zase 

musela zase dělat sama. Syn byl tehdy na vojně v Dobřejovicích u Prahy a pustili ho jen na 

jeden den, aby mi pomohl z toho bytu v Hostivaři. Také mi pomohl soused mé maminky, ale 

                                                                                                                                                                                

zejména tradiční textil, oděvy a keramiku, ale i nábytek a hračky. KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin. Průvodce 
kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. II. díl [P-Ž]. Praha : Academia, 2011. Str. 
992n. 
309 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha.  
310 Tamtéž. 
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tu hlavní práci jsem udělala sama. Naštěstí mi to tady vymalovali, díky jedné paní 

z OPBH311, která se dozvěděla, že mám manžela v nemocnici a jsem na všechno sama. 

Pomáhali mi kulisáci z Divadla pod Palmovkou, které jsem kdysi poslala do Beyrothu 

v Německu. Oni mi to nezapomněli, že to tehdy mohli vidět, tak mi pomohli stěhovat 

všechny naše věcí. Manžel se naštěstí se z toho všeho vzpamatoval, a i když byl v důchodu, 

snažil se dělat ještě nějaké nenáročné práce, když třeba potřebovali sepsat v podnicích 

inventury a tak. Chodil občas na besedy, jenže když ho zavolali, tak se to zase nelíbilo těm 

nahoře. I když byl i na východě, měl pořád punc toho západu. Takže ho pak volali jen na 

velké vojenské akce, to museli. Zkrátka a dobře, ta sedmdesátá léta byla všelijaká. Mrzí 

mě, že manžel nechtěl psát žádné vzpomínky. Nemohl se k tomu donutit. Když jednou přišli 

nějací lidé na návštěvu, začal povídat, hodně a krásně, ale nebyl schopen dostat se k tomu, 

aby sepsal vzpomínky.“312 

Nové prostředí a plnohodnotný byt na Věru Skálovou Selnerovou velmi zapůsobily: 

,,Jako dnes si to pamatuji, když jsem přišla sem do tohoto bytu, kde bylo ústřední topení, 

které jsem do té doby vůbec neznala, to pro mě byl velký šok. Byli jsme také zvyklí, že jsme 

dříve měli zahradu a okolo nás byly vilky a teď jsem najednou slyšela auta ze silnice. Byl 

to zkrátka nezvyk. Tak jsem si šla večer lehnout a říkala si, že máme konečně byt  

a najednou jsem nevěděla, co dělat, takže jsem začala hrozně plakat, asi jsem si 

potřebovala ulevit. Měla jsem tu hrozný nepořádek a chtěla jsem vše stihnout uklidit, než 

manžel přijde z nemocnice. Jediné, co mi zbylo z toho velkého vojenského bytu, je pohovka 

a křeslo, na kterém teď sedíme. Pak přišel manžel z nemocnice a byl to pro něj také nezvyk 

oproti tomu vlhkému bytu. Tak jsme to spolu žili dál. Dneska už tu patřím ke 

starousedlíkům.“313 

8.3 Úmrtí manžela 

U Jaroslava Selnera se však čím dál tím více projevovaly zdravotní potíže, kterým 

nakonec podlehl: ,,Manžel pak v roce 1973, 11. ledna, zemřel. Měli jsme fenku jezevčíka 

 a s manželem se hrozně milovali. Jednou mu zachránila život. Dostal srdeční záchvat, 

dostal se jen ke dveřím a otevřel je a ta naše jezevčice vyběhla a začala hrozně štěkat, až 

                                                           
311 OPBH čili Okresní či obvodní podniky bytového hospodářství. Mělo na starosti veškerou správu všech 
typů bytů v Československu. KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin: Průvodce kulturním děním a životním stylem  
v českých zemích 1948–1967. I. díl [A-O]. Praha : Academia, 2011. Str. 166. 
312 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha. 
313 Tamtéž. 
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vyšli sousedi vedle a viděli ve dveřích manžela. Takže honem do nemocnice a ještě ho 

zachránili. Měli jsme ji za to všichni moc rádi. Podruhé už ho ale nezachránila. Ten den 

jsem šla normálně do práce, měla jsem ranní službu a to jsem se většinou vracela kolem 

čtvrté hodiny. Přišla jsem domů a bylo takové ticho, ani pes neštěkal. Přišla jsem do 

kuchyně a tam ležel na zemi manžel. Mrtvý. A u něj byla naše Ketynka, stála u něj, tiše 

 a nehnutě. Pak jsem se ptala doktora, co se mu stalo. Manžel v kuchyni kouřil, a vždy 

vysypával popelník do koše, a jak se nahnul a vstal, tak mu prasklo srdce a on padnul. 

Doktor říkal, že musel být hned mrtvý. Tak alespoň netrpěl. Byl to ale pro mě takový šok, 

nevěděla jsem, co najednou dělat. Syn byl ve Lvově, studoval vojenskou novinařinu, tak 

jsem mu musela nějak dát zprávu, aby přijel. Naštěstí mi tehdy velmi pomohl opět pan 

doktor Steiner – zařídit pohřeb a všechny ty věci kolem. Manžel měl vojenský pohřeb. Tak 

jsem tu tehdy zůstala sama.“314 

8.4 Žádná samota 

V roce 1973 umírá Věře Skálové Selnerové také její tatínek Antonín. Věra Skálová 

Selnerová však dlouho sama ve svém bytě nezůstala, z důvodu bytové nouze se k ní 

nastěhoval syn s manželkou a dítětem: ,,Syn se ještě před manželovou smrtí oženil a měli 

malé miminko. Žili u mé maminky, ale tam to bohužel nějak neklapalo. Snacha byla mladá 

a ještě toho moc neuměla a moje maminka byla pedant. Pak dostali byt ve Lvově, kde syn 

studoval tu novinařinu. Tam byl asi tak do roku 1974 a pak se vrátili a všichni jsme bydleli 

tady u mě. Snacha čekala druhé miminko, syn sloužil tady v Praze, takže jsme tady byli tři 

dospělí lidé, dvě malé děti a pes. Večer jsme přes sebe skákali. Ale alespoň můžu říci, že 

jsem nebyla sama, nenudila jsem se. A když už jsem to nemohla vydržet, tak jsem šla za 

maminkou nahoru do Dejvic, měla byt s pokojem a kuchyní, takže jsem tam mohla najít 

vždy útočiště. Syn pak dostal v roce 1978 byt v Lysé nad Labem a vnučka zůstala u mě, aby 

dodělala školu. Potom šla samozřejmě k rodičům. Takže tady bylo zase najednou prázdno, 

ticho a samota. Sedla jsem si zase tady do toho koutu a koukala kolem sebe a bylo to 

najednou smutné.“315 
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8.5 Cestování 

Aby Věra Skálová Selnerová zahnala samotu, začala v rámci možností cestovat po 

Evropě: ,,Naštěstí jsem měla tu kamarádku v Švýcarsku a v té době už mi nedělali žádné 

velké problémy, tak jsem za ní občas jezdila, v osmdesátých letech. Po Čechách jsem ráda 

jezdila ještě s manželem, v ROH316 jsem nebyla, ale jezdili jsme na rekreace od vojáků. 

Byla jsem v Karlových Varech nebo v Piešťanech.“317 

8.6 Druhá polovina 70. let a 80. léta 

V sedmdesátých letech Věra Skálová Selnerová byla stále zaměstnána v Krásné 

jizbě. Starala se o svou maminku a radovala se z vnoučat. Stále velmi intenzivně vznímala 

politickou situaci, zostřování poměrů či Chartu 77. Aktivně ani veřejně se však již ničeho 

neúčastnila.318 

V osmdesátých letech odchází narátorka do důchodu a užívá si plně volna, které však 

tráví sama, bez manžela. V polovině osmdesátých let jí zemřela maminka a také bratr 

Zdeněk. Zůstal jí pak už jen jediný bratr Jaroslav, který byl v té době již známým 

fotografem.  

8.6.1 Listopadové události roku 1989 

Na sklonku osmdesátých let přichází osvobozující a mnohými dlouhá léta očekávaný 

den – 17. listopad 1989. První demonstrace začaly již zkraje roku 1989 v lednu při  

tzv. Palachovu týdnu, kdy pietní akt k uctění památky upálení se studenta Jana Palacha 

přerostl v týden trvající demonstrace. Vznikla také petiční akce Několik vět formulující 

požadavky opozice, kterou podepsalo několik tisíc občanů.319 V listopadu si pak studenti 

měli připomenout události a perzekuci studentstva nacistickým režimem v roce 1939. Sešli 

se na Albertově a svůj pochod měli ukončit na Vyšehradě, většina ale po oficiálním 

skončení akce stočila své kroky do centra na Národní třídu a tím byla odstartována jedna 

                                                           
316 ROH, Revoluční odborové hnutí – odborová organizace působící v letech 1945–1990. Měla značný vliv 
na kulturní život v Československu, organizovala divadelní zájezdy, rekrace apod. pro všechny své členy. 
KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. 
II. díl [P-Ž].  Praha : Academia, 2011. Str. 777nn. 
317 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha. 
318 Tamtéž. 
319 CUHRA, Jaroslav. České země v evropských dějinách.: Díl 4, od roku 1918. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. Str. 295. 
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z nejdůležitějších událostí českého dvacátého století – Sametová revoluce. Informace  

o násilí a brutálním zásahu proti studentům se postupem času rozšířily do celého světa.  

Věra Skálová Selnerová tyto dny prožívala velmi intenzivně: ,,Na jedné straně jsem 

cítila to uvolnění ve společnosti, ale pořád tu byl hrozně zakořeněný strach, že zase někdo 

přijde. To v nás bylo hodně dlouho. Že někdo něco zase řekne a pak přijdou výslechy, 

otázky a člověk bude zase muset všechno odůvodnit. Když přišel 17. listopad, tak si 

nepamatuji, že by to byl něčím významný den, začal docela obyčejně, všedně. Až pak večer 

to všechno vypuklo. Každý byl napnutý a čekal, co bude dál. Jen mě velice mrzí, že se toho 

nedožil můj manžel.“320 

Žádnému velkému nadšení však Věra Skálová Selnerová zpočátku nepropadla: ,,Po 

roce 1989 přišlo ulehčení, ale ne zadostiučinění. To přišlo až a za dlouho, hodně 

dlouho.“321 

9 1990 – SOUČASNOST 

Devadesátá léta se nesla ve znamení znovubudování a obnovení demokracie 

v Československu. Panovalo všeobecné nadšení a uvolňování poměrů, byli propuštěni 

političtí vězni a zvolen nový demokratický prezident Václav Havel.  

9.1 Rehabilitace 

Na řadu také přišla první řada plných a konečně skutečně uznávaných politických 

rehabilitací. Ty neminuly generála Jaroslava Selnera ani Věru Skálovou Selnerovou:,,Můj 

manžel byl v roce 1991 posmrtně rehabilitován a povýšen na generálporučíka. To se 

podávala žádost na rehabilitační řízení. Pak byla malá slavnost na Ministerstvu národní 

obrany, kde ministr předával rehabilitační listiny.“322 Věra Skálová Selnerová byla 

rehabilitována roku 1990, kdy se jí Pragokoncert oficiálně omluvil, a dostala poukaz na 

pobyt ve Špindlerově Mlýně.323 

                                                           
320 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha. 
321 Tamtéž. 
322 Tamtéž. 
323 SELNER, Jaroslav; CINGER, František. Generál z rodu rebelů. Mnichovice : BDV, 2007. Str. 209. 
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9.2 Rozdělení Československa 

Na konci roku 1992 přijala tehdejší vláda ústavní zákon o zániku federace a 1. ledna 

roku 1993 byla vyhlášena samostatná Česká republika a Slovenská republika. Věra 

Skálová Selnerová nehodnotila rozdělení zrovna optimisticky: ,,Musím se přiznat, že když 

přišlo rozdělení, tak jsem z toho měla strach. Měla jsem v sobě stále ten prožitek z obsazení 

Sudet a nikdy nezapomenu, jak jsme museli utíkat, a já jsem se bála, že to některé lidi 

potká znova. Měla jsem mezi svými známými hodně Slováků a ti z toho nadšení nebyli. Ale 

věřila jsem Václavu Havlovi, protože ten měl ve světě dobré jméno a nikdy by si snad 

netroufl něco udělat. Tak jsem doufala, že to nedopadne špatně. Když se to pak obešlo bez 

velkých problémů, cítila jsem velké ulehčení. Opravdu jsem se upřímně bála, aby zase něco 

zlého nepřišlo.“ 324  

9.3 Po roce 2000 

Vstup do nového tisíciletí oslavila Věra Skálová Selnerová ve svém bytě 

v Hloubětíně, v roce 2001 zde oslavila také své osmdesátiny a o deset let později i své 

devadesáté narozeniny. V této době, kdy slavila své významné životní jubileum, poskytla 

také několik rozhovorů, v roce 2013 vystoupila dokonce v televizní reportáži věnované 

Vlastovi Burianovi. Čas od času se také do svých devadesátých narozenin objevovala na 

nejrůznějších pietních akcích spojených s válečnými veterány. Velkou radost jí udělalo 

vydání knihy o jejím manželovi Generál z rodu rebelů, kterou na základě jeho vzpomínek 

sepsal syn Jaroslav spolu s publicistou Františkem Cingerem. Kmotrem této knihy se stal 

mj. Arnošt Lustig.325 

Kdyby měla Věra Skálová Selnerová krátce zrekapitulovat svůj život, řekla by toto: 

,,Když si to vezmu tak rok 1938, 1948 a 1968 pro mě byla vždy přelomová, to jsou pro  

mě – a nejen pro mě – takové zlomové okamžiky. Připadala jsem si jako na houpačce, 

jednou dole, jednou nahoře.“326 

 

                                                           
324 Rozhovor s Věrou Skálovou Selnerovou ze dne 15. října 2012, Praha. 
325 Tamtéž. 
326 Tamtéž. 
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10  ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se snažil s pomocí všech dostupných pramenů, které se 

mi podařilo získat, zmapovat životní osudy paní Věry Skálové Selnerové. Pro přehlednost 

jsem záměrně ve svém textu používal její jméno za svobodna a po svatbě.  

Během svého psaní jsem využíval citací z dostupné literatury, jejíž přehled uvádím 

v seznamu použité literatury. Při redakci rozhovorů samotných jsem pak dbal především na 

to, aby byla odstraněna tzv. vatová slova, a občas jsem musel doplnit některá slova, která 

narátorce očividně vypadla z věty a to proto, aby daná věta neztratila na pravém významu. 

Jinak jsem do přepisu významněji nezasahoval.  

Hlavním pomocníkem při popisování klíčových okamžiků československých  

a českých dějin mi byl čtvrtý díl knihy České země v evropských dějinách. Pro objasnění 

situace po roce 1948 jsem také použil publikace Karla Kaplana a Jiřího Pernese.  

Rád bych zde také jmenoval knihu, která mi byla nápomocna v kapitole o herečce 

Andule Sedláčkové – Aféry Anduly Sedláčkové od Josefa Brože. Když jsem se do ní 

poprvé začetl, bylo pro mě velký překvapením, že Andula Sedláčková byla na krátkou 

dobu po roce 1948 uvězněna ve vyšetřovací vazbě. Znal jsem tragický osud její dcery 

Marcely, ale netušil jsem, že stejné potíže měla i ona.  

Pro doplnění a vysvětlení vzpomínek paní Selnerové po roce 1948 mi zase významně 

pomohla kniha od J. Selnera a F. Cingera Generál z rodu rebelů, o jejíž existenci jsem se 

dozvěděl hned po první návštěvě u paní Selnerové. Je zde zajímavě zpracován životní úděl 

jejího manžela Jaroslava Selnera a publikovány jsou zde také jeho nevydané vzpomínky.  

Informace o jednotlivých divadlech, kde Věra Skálová Selnerová vystupovala, jsem 

čerpal z knihy Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů, kde jsou velmi dobře 

popsány všechny scény, které kdy existovaly na našem území. Údaje o filmech jsem pak 

zpracoval z knihy vydané Národním filmovým archivem – Český hraný film II.:  

1930–1945. Vedle obsahů a hereckých obsazení filmů jsou zde také uveřejněny nejrůznější 

zajímavosti spojené se vznikem jednotlivých filmů, jako jsou například lokality, kde se 

film natáčel, apod.  
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Z dobového tisku jsem využíval především doslovné citace z Národních listů  

a nejrůznějších filmových periodik, v nichž se několikrát objevilo jméno paní Selnerové. 

Milým zjištěním pro mě bylo, když jsem v jednom z vydání objevil také její fotografii. 

Z archivů, které jsem v souvislosti se svou prací navštívil, jsem získal nejvíce 

dokumentů z Národního archivu. Zde mi posloužila zejména evidence obyvatel, a to např. 

při psaní kapitol o stěhování paní Selnerové. 

Informace o jejích studijních výsledcích jsem získal z Archivu hlavního města Prahy, 

kde se nachází část fondu německé obchodní akademie, kterou narátorka navštěvovala.  

O jejím studiu v Ústí nad Labem se zmiňuji díky dokumentům uloženým v archivu města 

Ústí nad Labem. Zajímavý materiál mi byl poskytnut Archivem bezpečnostních složek, 

kde je uložen signální svazek k Věře Selnerové. Zde jsem se dozvěděl jedny 

z nejzajímavějších informací za celou dobu mého pátrání. 

K alespoň částečnému ucelení divadelních rolí Věry Skálové jsem zkombinoval 

dobové články a především informace, které mi byly poskytnuty Divadelním oddělením 

Národního muzea. Zde jsem čerpal z divadelních plakátů Divadla Anduly Sedláčkové 

 a Divadla Vlasty Buriana. Informace o narátorčiných rolích z poválečného období jsem 

získal od PhDr. Hanuše Jordana, pracovníka Divadelního oddělení. Soupis jejích 

filmových rolí jsem pak sestavil na základě jejího profilu ve třetím díle encyklopedie 

Miloše Fikejze Český film: herci a herečky, kde je uveden profil Věry Skálové Selnerové 

ve třetím díle. Díky tomu, že sledují pamětnické filmy, se mi ji podařilo zaznamenat také 

ve filmu Modrý závoj, v jehož obsazení nebyla dosud nikde uvedena.  

V rámci svého zájmu o dějiny českých Židů během druhé světové války jsem se snažil 

do práce zakomponovat také životopisné údaje, které jsem získal o spolužácích, učitelích  

a rodinných známých Věry Skálové Selnerové především z internetové databáze 

holocaust.cz. Všeobecné informace jsem pak čerpal z velmi dobře zpracované knihy Město 

za mřížemi od autorů Karla Laguse a Josefa Poláka.  

Za nejpřínosnější část své práce považuji vzpomínky Věry Skálové Selnerové na její 

uměleckou kariéru v období Protektorátu, jejíž ucelený obraz jsem na základě kombinací 

mnoha pramenů snažil podat. Zajímavé jsou ovšem také její osudy po roce 1948, kdy 

prožívala zvlášť krušné časy před narozením a po smrti své dcery. Zde jsem zejména 

ocenil způsob, jakým se s touto tragickou zkušeností paní Selnerová smířila.  
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Zřejmě, nejobjevnější informace, kterých jsem se během svého výzkumu pro 

diplomovou práci dopátral, nesouvisí paradoxně přímo s Věrou Skálovou Selnerovou, ale 

s její kolegyní Eliškou Pleyovou. Dlouhou dobu jsem se domníval, že zahynula při 

pronásledování gestapem, jak mi bylo sděleno jejím příbuzným. Výsledkem mého bádání 

(a díky dokumentům zachovaným v archivu v Uherském Hradišti), bylo zjištění, že 

zemřela dobrovolně na základě svých krátkodobých psychických a rodinných problémů. 

Stejně smutným zjištěním pro mě byly okolnosti tragického konce Markéty Krausové. 

Mě osobně veškerý výzkum provádění v souvislosti s tvorbou diplomové práce velmi 

obohatil. Některá zjištění mě vyvedla z omylu, ale především jsem vděčný, že jsem poznal 

paní Selnerovou, která mě vřele přijala a podělila se se mnou o svůj životní příběh. 

Uvědomil jsem si rovněž, že čas je skutečně neúprosný.  

Věra Skálová Selnerová zažila slávu a uznání, ale i ponižování a opovržení. Velmi se 

mi líbí její věta, kterou hodnotí svůj život, že byla celý život jako na houpačce, jednou 

dole, jednou nahoře. Proto jsem se rozhodl těmito slovy celou práci zakončit. Závěrem 

bych rád podotkl, že i když jsem se s paní Věrou osobně setkal pouze několikrát, stále jsme 

v častém telefonickém kontaktu. Snažím se jí vždy alespoň jednou či dvakrát do měsíce 

zavolat. Tématem našich rozhovorů je především divadlo, které celý život velmi milovala, 

ale nyní jej již nemůže navštěvovat.  
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11  SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 

11.1 Archivní prameny 

Archiv bezpečnostních složek, Signální svazek Věra Selnerová pod a. č. 597973 MV, 

vedený II. správou SNB. 

 

Archiv hlavního města Prahy, fond: Německá škola při obchodní akademii, Praha I, 

NAD: 1072, Lokace D 41, R 7, 0301, číslo kartonu nečitelné. 

 

Archiv města Ústí nad Labem, fond: Školní katalogy, evidenční čísla: 511, 539. 

 

Národní archiv, policejní přihlášky: Jarmily Holé Holmové, roz. Pižlové, Antonína 

Plocha, Elišky Pleyové, Roberta Brennera, Oskara Brennera, Rudolfa Brennera, Emila 

Tanzera, Hildy Tanzerové, Markéty Krausové, Elly Brennerové, Jaroslava Selnera a 

Antonína Skály 

 

Národní archiv, značka fondu: PŘ 1931 – 1940, fond: Policejní ředitelství Praha II – 

všeobecná spisovna – 1931 – 1940, karton: 7963, signatura: K 4355/1 krausová markéta. 

 

Národní archiv, značka fondu: PŘ 1921 – 1930, fond: Policejní ředitelství Praha II – 

všeobecná spisovna – 1921 – 1930, karton: 278, signatura B 1948/2brenner robert. 

 

Národní archiv, značka fondu: PŘ 1931 – 1940, fond: Policejní ředitelství Praha II – 

všeobecná spisovna – 1931 – 1940, karton: 11431, signatura: T 92/1 tanzeremil. 

 

Národní archiv, značka fondu: PŘ 1941 – 1951, fond: Policejní ředitelství Praha II – 

všeobecná spisovna – 1941 – 1950, karton: 857, signatura: B 2961/11 brenner rudolf. 

 

Národní muzeum, Divadelní oddělení, fond: Cedule a plakáty, skupina: Divadlo 

Anduly Sedláčkové. 

 

Národní muzeum, Divadelní oddělení, fond: Cedule a plakáty, skupina: Divadlo 

Vlasty Buriana. 
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Státní Okresní archiv Uherské Hradiště, fond: Sbírka listin k matrikám okresu 

Uherské Hradiště, inventární číslo: 80, karton 387. 
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