
Téma Rozhovor s pamětníkem

Pamětník

Délka vybraných scén a 0:03:17 min 0:03:17 min

P.Č. OD DO MINUTY ZAŘ. SCÉNA - OBSAH OD DO MINUTY

1 0:00:00 ̄̄ 0:00:10 0:00:10 a
0 :0 0 :1 0

spoják Jsme žáci Základní školy Zlín, Okružní a 

vrámci projektu Příběhy našich sousedů 

jsme měli možnost natočit rozhovor s 

paní Ladislavou Zuzaníkovou z Velíkové.

0:00:00 ̄̄ 0:00:10 0:00:10

1 0:00:10 ̄̄ 0:00:20 0:00:10 a
0 :0 0 :1 0

spoják Narodila se 10. září 1935 ve Vlčkové 

rodičům Aloisi a Karolíně Sedlářovým. 

Ráda vzpomíná na své dětství…

0:00:00 ̄̄ 0:00:10 0:00:10

2 0:00:20 ̄̄ 0:00:26 0:00:06 a
0 :0 0 :0 6

spoják … ale ne všechny její vzpomínky jsou 

veselé. Zvláště na období 2. světové 

války.

0:00:00 ̄̄ 0:00:06 0:00:06

0:00:26 ̄̄ 0:00:54 0:00:28 a
0 :0 0 :2 8

zvuk 1 Bylo nám divné, že rodiče před tím byli 

nějací divní, smutní. Maminka plakala, 

tatínek byl pořád pryč, když jsme se 

doma probudili - tatínka nebylo. Tak 

jsme si říkali - co se děje? No a to už bylo 

to už se oni ohlásili, jako že přijdou k 

nám ti partyzáni, tak tatínek musel 

zajistit pečivo pro ně, maso všecko.

0:12:21 ̄̄ 0:12:49 0:00:28

0:00:54 ̄̄ 0:00:59 0:00:05 a
0 :0 0 :0 5

spoják Ladislava i se svou sestřičkou o 

partyzánech nesměla nic prozradit. 

0:00:00 ̄̄ 0:00:05 0:00:05

0:00:59 ̄̄ 0:01:17 0:00:18 a
0 :0 0 :1 8

zvuk 3 Samozřejmě, že Němci už byli tenkrát 

rozlezení i ve Vlčkové, a když jsme přišli 

z těch pasek, tak se nás ptali také, jest-li 

jsme viděli partyzány. To víte, že nás 

vyslýchali. Třepala jsem se jak ratlík. Ale 

musela jsem lhát, prostě. 

0:15:41 ̄̄ 0:15:59 0:00:18

0:01:17 ̄̄ 0:01:24 0:00:07 a
0 :0 0 :0 7

spoják Přesto došlo k prozrazení, že její rodiče 

pomáhají partyzánům. Němci tatínka 

přišli zatknout.

0:00:00 ̄̄ 0:00:07 0:00:07

0:01:24 ̄̄ 0:01:40 0:00:16 a
0 :0 0 :1 6

zvuk 4 Toď se vrátila, ještě než toho tatínka 

odvedli. Než oni odjeli, ti essáci. Tak já 

jsem se šla s tatínkem rozlúčit. No, tak 

mě odhodili, samozřejmě. Já jsem 

spadla, tak do mě kopali. Jsem se kulala - 

jak balon. To jsem se ním  nesměla ani 

rozlúčit.

0:21:04 ̄̄ 0:21:20 0:00:16

0:01:40 ̄̄ 0:01:53 0:00:13 a

0 :0 0 :1 3

spoják V květnu 1945 nastal konec války, 

všichni se radovali. Jen doma u 

Sedlářových si říkali: " Vrátí se nám 

tatínek?" O měsíc později přišla do školy 

jedna paní a zeptala se: 

0:00:00 ̄̄ 0:00:13 0:00:13

0:01:53 ̄̄ 0:02:10 0:00:17 a

0 :0 0 :1 7

zvuk 5 Sú tady dcérky Sedlářovy? No, sú! Tak 

jich paní učitelko pusťte. Ať idú hned 

řéct mamince, že se jim vracá tatínek. Že 

je ve Zlíně a už nemá ani peníze na 

autobus. A nemá se jak dostat domů.

0:29:43 ̄̄ 0:30:00 0:00:17

VÝSLEDNÝ ČAS STŘÍHANÝ ČAS Z CELKOVÉ NAHRÁVKY

             Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace

Ladislava Zuzaníková



0:02:10 ̄̄ 0:02:20 0:00:10 a

0 :0 0 :1 0

spoják To bylo radosti, děvčata hned běžela za 

maminkou. Mnoho lidí s nimi slavilo 

tatínkův návrat.

0:00:00 ̄̄ 0:00:10 0:00:10

0:02:20 ̄̄ 0:02:27 0:00:07 a

0 :0 0 :0 7

spoják Další léta také nebyly jednoduchá. V 

roce 1948 začali u nás vládnout 

komunisté. Těm se tatínek znelíbil, tak 

jej zatkli.

0:00:00 ̄̄ 0:00:07 0:00:07

0:02:27 ̄̄ 0:02:50 0:00:23 a

0 :0 0 :2 3

zvuk 6 Zas ta maminka u toho nebyla, když 

přišli stbáci. Což jsme tenkrát nevěděli - 

kdo to je. Teho tatínka nám sebrali. Já 

jsem byla v deváté třídě, už. Děcka se se 

mnou bály mluvit.

0:39:27 ̄̄ 0:39:50 0:00:23

0:02:50 ̄̄ 0:02:53 0:00:03 a

0 :0 0 :0 3

spoják Byl zavřený v Jáchymově až do roku 

1953. 

0:00:00 ̄̄ 0:00:03 0:00:03

0:02:53 ̄̄ 0:03:00 0:00:07 a

0 :0 0 :0 7

spoják Tak prožila paní Ladislava své mládí. Na 

závěr vzkazuje dnešním mladým lidem.

0:00:00 ̄̄ 0:00:07 0:00:07

0:03:00 ̄̄ 0:03:17 0:00:17 a
0 :0 0 :1 7

zvuk 7 Přála bych Vám opravdu nezažít takové 

hrůzy, jak jsem zažívala já. Vážili si 

rodičů, ctili starších lidí, protože každý 

ten člověk něco pro Vás udělal, aby ty 

zítřky byly lepší.

1:01:44 ̄̄ 1:02:01 0:00:17


