
ÚVOD  

MB 1 / 0:6 

54:06 - 54:12 Člověk musí něco obětovat, když chce něco změnit. Takže musí začít sám u 

sebe.  

 

Studenti 1 /  

Říká Marie Bednářová, která se narodila v roce 1943 na Kladně. Tam se také později stala 

starostkou. A jak vzpomíná na své dětství?  

 

MB 2 / 0:20  

0:34 - 0:54 Jako první se mi vybaví, že stojím u otomanu u babičky Barbory Hofmanový, kde 

jsem pobývala celé dny, protože bydlela v prvním patře a my jsme bydleli v druhém patře a 

zpívám Když se ten Tálinský rybník nahání. 

 

5 sekund hraje rybník *od půlky hraje tálinský rybník, který přechází v pauze do zvuků 

chraplavého zvuku rádia/rozhlasu* 

 

MB 3 / 0:14 

5:51- 6:05 Babička Hofmanová poslouchala zakázané rozhlasy, takže jako malá holka jsem 

třeba prožívala s babičkou rok 56*, kdy byla v Maďarsku revoluce 

 

 

Studenti 2 / 

Rodina za komunistů přišla o majetek, protože dědeček Marie byl obchodník. Marie tak kvůli 

tomu měla problémy se studiem. 

 

MB 4 / 0:25 

14:24 - 15:19 Pocítila jsem například to, že jsem jako všichni, byla ve svazu mládeže a dělala 

jsem pokladníka celoškolského výboru v desatý třídě, 14:35-14:39 a přišlo z okresního výboru 

strany, že nesmím tu funkci dělat, tak jsem ji musela předat, 15:13 no vona už to byla příprava 

na to, že mi nedají doporučení na vysokou školu za rok na to.  

 

studenti 3/ * Marie se situaci snažila vyřešit a tak šla na okresní výbor za tajemnicí pro 

agitaci a propagaci 

 

 

MB 5 / 0:28 

22:36 - 23:44 Paní Rohlová na mě spustila: to víš soudružko, tvůj dědeček nejenže s vlky vyl, 

ale stavěl se do jejich čela. 23:28 - 23:44 Tak jsem říkala já ale mám maturitu. Se samejma 

jedničkama. A pani Rohlová už nevěděla co dál, tak mi řekla: To víš soudružko, my s váma jako 

s mladou kapitalistickou generací počítat musíme, my vás postřílet nemůžeme. 

 

Studenti 4 / 

Na vysokou školu ji nevzali třikrát, přesto ji pak dostudovala v Plzni. Poté se vrátila do Kladna 



a šla pracovat do hutí Poldi. Když přišel rok 1989, byla Marie jedna z prvních, která se zapojila 

do revolučního dění.  

 

 

MB 6 / 0:28 

31:45 - 32:26 Ve středu v rozhlasu zaznělo, že delegace ocelářů z poldi přišla podpořit vedení 

komunistické strany a jitka v tý době byla už na vysoký škole a volá mi, mami, co to tam 

proboha děláte, tak jsem s kolegou pavlem bukem napsali takový prohlášení.  

 

Studenti 5 / 

Z prvního revolučního projevu se nakonec dostala na post kladenské starostky. Kandidovala 

jako nestranice za OF.  

 

MB 7 / 0:09 

37:43 - 37:51   Nejsem člen strany a nikdy nebudu, po tom co se mnou komunisti dělali. Já 

nejsem člověk, který by hlasoval podle pokynu.  

 

Studenti 6 / 

Marie Bednářová, zůstala na radnici jedno volební období. Za svůj život se také stala první 

hokejovou rozhodčí. Musela překonat mnoho překážek a jak sama říká: 

 

MB 8 / 0:03 

26:19 - 26:22 V té době nebylo co závidět.  


