
Marie Kovaříková - scénář  
 
Naše pamětnice, Marie Kovaříková, se narodila 28. května roku 1941 ve Vlachovicích v 
rodině zemědělce. Jaké jsou její dětské vzpomínky? 
 
"Neveselé. Práca a práca. Museli jsme jako děvčata, bylo nás šest dětí, tak chlapci 
dva, děvčata jsme byli čtyři, tak jsme se museli střídat, pást husy, pást krávy, k 
dnešní době to není přirovnání" (0:34 - 0:56) 
 
Padesátá léta minulého století poznamenala celou rodinu. A vzpomínky na těžkou 
zemědělskou práci obsahují i pocit křivdy. 

 
" Ze začátku 48 bylo to těžké, byly předepisované dodávky, i když jsme slepice 
chovali,ale všechno jsme museli odevzdávat, takže jsme jako děti si určitě vajíček 
neužily. V obchodě to nebylo ke koupení, ani nebylo peněz." (3:58 - 4:18)   
"tatínek nevstúpil do JZD, a tak jsme museli to snášet.” (1:02 - 1:08) 
 
Marie vystudovala jedenáctiletou střední školu ve Valašských Kloboukách. Vybrat si pak 
povolání ale pro ni nebylo jednoduché.  
 
"Já jsem nechtěla jít studovat na vysokou, ale sestra Jana chtěla jít a musela 
dostat posudek z obecního výboru. A nedali jí ho, dali: tatínek je kulak, bylo to s 
tímto těžké, vybrat si něco, co by sa mě líbilo. (2:43 - 3:05)  
  
Její rodina navíc neměla moc peněz.  

 
"Učitelkou jsem chtěla být, ale na to nebyly peníze, abych mohla jít studovat do 
Zlína. Tak jsem udělala školu a šla jsem si vydělávat peníze, protože jsem byla 
jako nejstarší z děvčat." (2:08 - 2:26)  
"Maturovala jsem při konci května, byla jsem doma do prvního červenca a už jsem 
šla do práce, abych si na něco vydělala" (3:12 - 3:27)  

 
Později se vdala a měla dva syny a dceru. Mezi její největší koníčky patřilo pletení. S tím 
přitom začala původně z nutnosti. S manželem šetřili na stavbu domu, a tak se snažila 
pro sebe a děti co nejméně nakupovat. 
   
"To zas bylo hrozné šetření. Tož tak se žilo na vesnici, nebylo nic ke koupení. 
Ještě jsem měla to štěstí, že jsem měla tetu, ta nám pomohla ledas co sehnat" 
(5:53 - 6:10)  
 
Dnes si užívá odpočinek ve Vlachovicích, v domě, který společně s manželem postavili. 
Mladé generaci připomíná: "Aby si vážili této doby, aby si vážili učitelů ve škole" 
(6:39 - 6:45) 
O svém životě tvrdí:  "Bylo to těžké, nechtěla bych si ten život zopakovat" 7:04 - 
7:10 
 


