
Scénář k rozhlasové reportáži: 

 

  

 

Příběh Marie Kantorové rozené Bartoškové začíná na československém pomezí, 

na pastvinách v oblasti pod Soláněm u Nového Hrozenkova. Podmínky k životu 

v tomto drsném kraji nebyly nikdy jednoduché, obzvláště pro děti v zimě… 

07:34 – 08:09 

„Sousedé byli pomali půl hodiny od nás. A pak byl další a další a až ten poslední 

soused, tam jsme nechali lyže a pak jsme šli lesem pěšky (už) do školy. Ale ten 

kousek od nás jsme museli na lyžích. Tak se kolikrát nedalo. A nebo tatínek 

musel prošlapat cestu a udělat chodník a tím chodníkem jsme chodili.“ 

Poloha tohoto kraje ovlivnila život rodiny hlavně za války, kdy se nejprve otec 

připojil k partyzánské skupině Jana Žižky a pomáhal při osvobozování vlasti od 

Němců všemi možnými způsoby… 

22:03 – 22:15 

„(Tak) ti partyzáni z tama chodili k nám dycky dva. Jeden den přišli ti, druhý zase 

jiní, na jídlo.“ 



Brzy na to se na popud otce do akcí na pomoc partyzánům zapojila i samotná 

Marie… 

20:45 – 21:01 

„(A) tatínek mi říkal: běž na nádraží a tam přijde mladý muž a přivedeš ho 

domů. To byl, který šel k těm partyzánům. (Tak) a dej pozor, aby vás nechytli 

Němci.“ 

Celá rodina pomáhala partyzánům hodně, což bylo pro všechny členy značné 

riziko. Jako po jedné akci, kdy se u nich partyzáni schovali. Naštěstí je u nich 

Němci nenašli… 

23:43 – 24:11 

„Tak se partyzáni stáhli. Odešli od nás a za půl hodiny přišli Němci, jestli jsme 

neviděli někoho. Samozřejmě jsme neviděli nikoho. Štěstí že opravdu tam ty 

partyzány nezastihli. Byli by jsme byli vyhořeli, vypálili by nás, rodiče sebrali a 

nebo nás postříleli všecky.“ 

Jejich riskování ovšem nebylo zbytečné a na konci války se celá rodina dočkala 

osvobození… 

30:07 – 30:25 

„Potom Němci odešli a přišli (ti) Čechoslováci. Bylo jich plný dům (plný dům jich 

bylo). Co jsme měli, brambory se uvařily, maminka měla napečený chleba, to se 

všecko snědlo.“ 

Dnes bydlí paní Kantorová na Třemešku, daleko od místa svého mládí, přesto 

ráda na svůj rodný kraj vzpomíná… 

8:33 – 8:45 

„Mně se kolikrát o tom zdá, že tam jsme, že se tam zase stěhujeme. Bylo tam 

dobře.“ 


