
Květoslava Wodziková 

Zpracovaly: Anna Hanzlová, Karolína Křečková a Vanesa Tomčová 

  ZŠ Skálova Turnov 

 

Vanesa Tomčová: Narodila se do rodiny turnovského továrníka Bartoně, vynálezce 

automatické pračky. Prožila šťastné a bezstarostné dětství, před sebou 

měla vysněné studium medicíny a plány na život v Americe. Osud ale 

Květoslavě Wodzikové, rozené Bartoňové, připravil úplně jinou cestu.  

Pamětnice: 1:34 – 1:42 

 Tatínek byl několikrát v Americe jako dělník, a tak se chystal, že tam po 

válce pojedeme všichni. A na to už nedošlo. Otec zemřel 

v sedmačtyřicátým roce a pak už to šlo jedno za druhým. 

Anna Hanzlová: Pár měsíců po smrti tatínka došlo ke znárodnění rodinné továrny 

Bartoň. Paní Wodziková spolu se sestrou, maminkou a babičkou 

musely opustit i byt, kde dosud žily, protože byl součástí továrny. Bez 

příjmů se ze dne na den ocitly na pokraji existence. 

Pamětnice: 7:54 – 8:03 

Ségra nesměla do školy, já jsem nemohla támhle nebo tohle, to už tak 

bylo. Matka nesměla do práce, tak jsme nasadily brambory… 

Karolína Křečková: Těžké životní podmínky rodinu ještě více stmelily. S čím se však 

smiřovala velice těžko, byly reakce okolí a některých známých. 

Pamětnice: 14:45 – 14:55 

 Byli lidi, kteří přecházeli na druhý chodník, když nás měli potkat, aby se 

nezahodili se s náma, že jo, to jako tak bylo. 

Anna Hanzlová: Paní Wodziková vystudovala zdravotní školu, na vysněnou medicínu se 

hlásit nesměla, a tak začala pracovat v nemocnici v Praze. Když v srpnu 

roku 1968 došlo k okupaci Československa, byla zrovna na dovolené 

mimo republiku. Věřila, že jako zdravotní sestru jí bude potřeba 

v Praze, a rozhodla se okamžitě vrátit domů. 

Pamětnice: 24:24 – 24:35 

Já jsem přijela do Prahy, to byl hroznej pocit. V tom vlaku, všude ty 

flinty, to jsem se bála, musím říct, to jsem se bála. 



Vanesa Tomčová: „Nenechat se zlomit“, to je životní postoj a krédo paní Wodzikové. 

Sama k tomu dodává: Můj příběh není nic mimořádnýho, byli na tom 

lidi i hůř. 

 

 

úvodní píseň: 0:00 – 0:16 

https://www.youtube.com/watch?v=vQTr5ToMNgk&list=PL2578DEB076F20499&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=vQTr5ToMNgk&list=PL2578DEB076F20499&index=3

