
Téma Rozhovor s pamětníkem

Pamětník

Délka vybraných scén a 0:03:07 min 0:03:07 min

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

1 0:00:00 ̄̄ 0:00:15 0:00:15 a
0 :0 0 :1 5

spoják My jsme žáci Základní školy Zlín, Okružní 

vrámci projektu Příběhy našich sousedů, 

jsme natáčeli rozhovor s 

osmaosmdesátiletou paní Marií 

Buchtovou, která své dětství prožila v 

období 2. světové války a pomáhala 

partyzánům.

0:00:00 ̄̄ 0:00:15 0:00:15

1 0:00:15 ̄̄ 0:00:30 0:00:15 a
0 :0 0 :1 5

spoják Narodila se 22. ledna 1931 na pasekách 

v Březnici manželům Durajovým, měla 

tři sourozence. V Březnici chodila do 

školy, pomáhala rodičům s prací na poli. 

V jejich osmi letech začala 2. světová 

válka. 

0:00:00 ̄̄ 0:00:15 0:00:15

2 0:00:30 ̄̄ 0:00:34 0:00:04 a
0 :0 0 :0 4

spoják Za války její rodiče poskytli přístřeší 

partyzánům. 

0:00:00 ̄̄ 0:00:04 0:00:04

0:00:34 ̄̄ 0:00:43 0:00:09 a
0 :0 0 :0 9

zvuk 1 U nás bydleli dva partyzáni. Měli jsme 

volnou světničku, takže měli svoje 

bývání.

0:13:34 ̄̄ 0:13:43 0:00:09

0:00:43 ̄̄ 0:00:53 0:00:10 a
0 :0 0 :1 0

spoják Paní Marie s dalšími příbuznými 

roznášela létáky s protiněmeckými 

hesly. Nosila partyzánům jídlo i do 

úkrytu v lese, který byl později 

prozrazen.

0:00:00 ̄̄ 0:00:10 0:00:10

0:00:53 ̄̄ 0:01:03 0:00:10 a
0 :0 0 :1 0

spoják Na 1. svátek vánoční v roce 1942 - vtrhlo 

do Březnice gestapo. Zrovna když Marie 

šla s babičkou a dalšími do kostela. 

Gestapo hledalo jejího tatínka. 

0:00:00 ̄̄ 0:00:10 0:00:10

0:01:03 ̄̄ 0:01:12 0:00:09 a
0 :0 0 :0 9

zvuk 3 A stařenka, když šla první, ona viděla, 

protože bylo jasno, pěkně. Bylo skoro 

ráno svítil měsíček, nebo hvězdičky 

svítily, protože sníh nebyl, že jde 

hromadu černých osob. Tak se vrátila a 

upozornila toho tatínka, co se stalo.

0:25:31 ̄̄ 0:25:40 0:00:09

0:01:12 ̄̄ 0:01:18 0:00:06 a
0 :0 0 :0 6

spoják Maminka paní Buchtové vůbec nevěděla 

co se děje, protože zůstala s nejmladším 

dítětem doma.

0:00:00 ̄̄ 0:00:06 0:00:06

0:01:18 ̄̄ 0:01:47 0:00:29 a
0 :0 0 :2 9

zvuk 4 Tak oni ji tam ztlůkli, jak spadla, tak 

polili ji vodou, vyslýchali, obrátili 

všechno hore nohama.

0:26:51 ̄̄ 0:27:20 0:00:29

0:01:47 ̄̄ 0:02:02 0:00:15 a
0 :0 0 :1 5

spoják Marii a její sourozence přinutili 

gestapáci sledovat, jak mučí její 

maminku a bratříčka. Policisté hledala 

jejího tatínka v kostele, ale ten byl už 

dávno schovaný v lese - v bunkru.

0:00:00 ̄̄ 0:00:15 0:00:15
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0:02:02 ̄̄ 0:02:10 0:00:08 a
0 :0 0 :0 8

spoják Gestapo tedy sebralo maminku s 

babičkou a děti zůstaly samy doma. 

Nakonec ani tatínek Marie Buchtové 

neušel zatčení.

0:00:00 ̄̄ 0:00:08 0:00:08

0:02:10 ̄̄ 0:02:26 0:00:16 a
0 :0 0 :1 6

zvuk 5 Jedni se bránili, tak je postříleli. Můj 

otec se vzdal, musel vyjít ven. A pak to 

vyhodili do luftu.

0:33:52 ̄̄ 0:34:08 0:00:16

0:02:26 ̄̄ 0:02:38 0:00:12 a

0 :0 0 :1 2

spoják Tatínka nakonec 22. června 1944 

popravili v polské Wroclawi. Maminka s 

babičkou se šťastně vrátily domů. 

Březnice byla zanedlouho osvobozena 

sovětskou armádou.

0:00:00 ̄̄ 0:00:12 0:00:12

0:02:38 ̄̄ 0:02:45 0:00:07 a

0 :0 0 :0 7

spoják Po válce se paní Marie se učila a 

pracovala u Baťů, následně se vdala a 

dodnes žije v Březnici.

0:00:00 ̄̄ 0:00:07 0:00:07

0:02:45 ̄̄ 0:02:52 0:00:07 a

0 :0 0 :0 7

spoják Na válečné události a úmrtí tatínka - 

nikdy nezapomene. A co by vzkázala 

dnešní mladé generaci?

0:00:00 ̄̄ 0:00:07 0:00:07

0:02:52 ̄̄ 0:02:59 0:00:07 a

0 :0 0 :0 7

zvuk 7 Ať si váží míru, ať si váží - že není války, 

že mají co jíst, že se mají dobře.

0:56:27 ̄̄ 0:56:34 0:00:07

0:02:59 ̄̄ 0:03:07 0:00:08 a

0 :0 0 :0 8

spoják Paní Marii Buchtové moc děkujeme za 

její vyprávění.  A přejeme ji pevné zdraví 

a pohodu v životě. Její odvaha je pro nás 

inspirací.

0:00:00 ̄̄ 0:00:08 0:00:08


