
Téma Rozhovor s pamětníkem

Pamětník

Délka vybraných scén a 0:03:15 min 0:03:15 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 Jsme žáci Základní školy Zlín, Okružní a 

vrámci projektu Příběhy našich sousedů 

jsme měli možnost natočit rozhovor s 

devětadevadesátiletou paní Marií 

Stráníkovou. Povídání s ní - bylo pro nás - 

jakobychom otevřeli  živou kroniku 100 

let našeho státu. 

0:00:00 ̄̄ 0:00:15 0:00:15

1 0:00:15 ̄̄ 0:00:24 0:00:09 a
0 :0 0 :0 9

spoják Narodila se v 28. prosince 1919 v 

Tomsku na Sibiři. Tatínek se jmenoval 

Karel Síla a maminka, která pocházela z 

Litvy, Zina.  

0:00:00 ̄̄ 0:00:09 0:00:09

2 0:00:24 ̄̄ 0:00:29 0:00:05 a
0 :0 0 :0 5

spoják Poslechněte si, jak paní Marie vzpomíná 

na Zlín, ve kterém žije už od svého 

dětství!

0:00:00 ̄̄ 0:00:05 0:00:05

0:00:29 ̄̄ 0:00:55 0:00:26 a
0 :0 0 :2 6

zvuk 1 Zlín byl menší než Malenovice. Zlínu se 

říkalo Kašpárov nebo Kašpárci a 

Malenovjané Čamlíci. A sice ten starosta 

se jmenoval Čamlík a zlínský se 

jmenoval Kašpárek.

0:38:00 ̄̄ 0:38:26 0:00:26

0:00:55 ̄̄ 0:01:00 0:00:05 a
0 :0 0 :0 5

spoják Do Zlína přijíždělo mnoho významných 

osoností a konaly se zde zajímavé akce.

0:00:00 ̄̄ 0:00:05 0:00:05

0:01:00 ̄̄ 0:01:35 0:00:35 a
0 :0 0 :3 5

zvuk 2 Moje ta nejmladší sestra, ona byla 1928 

narozená. A 24. června byl tady Masaryk 

a ona se akorát narodila. A my jsme se 

dívali z okna a on jel po Kotěrově ulici. 

My jsme mu mávali. Takže jsem ho 

viděla jak vás. 

0:41:31 ̄̄ 0:42:06 0:00:35

0:01:35 ̄̄ 0:01:52 0:00:17 a
0 :0 0 :1 7

zvuk 3 Já jsem byla i pohřbu panu Tomáši 

Baťovi. Tam jak je teďkom ten 

mrakodrap, tak oni udělali katafalk, oni 

to takhle vyvýšili a kousek níž byl ten 

Brouček, ten letec. 

0:47:36 ̄̄ 0:47:53 0:00:17

0:01:52 ̄̄ 0:01:57 0:00:05 a
0 :0 0 :0 5

spoják Období protektorátu a 2. světové války 

přinesla Zlíňanům starosti a strach.

0:00:00 ̄̄ 0:00:05 0:00:05

0:01:57 ̄̄ 0:02:35 0:00:38 a
0 :0 0 :3 8

zvuk 5 No, jednou, představte si, že byly jakési 

vtipy. A ti Němci se soustředili, jak jsou 

internáty, tož tam měli kanceláře. A tož 

mě zavolali jestli jsem to slyšela nebo 

ne, já jsem vám měla takový strach. No, 

ale můj muž mluvil dobře německy, tak 

se s nimi nějak domluvil, nevím. Tak mě 

tam nechali asi čtyři dny, a pak mě 

pustili.

1:14:13 ̄̄ 1:14:51 0:00:38

0:02:35 ̄̄ 0:02:46 0:00:11 a

0 :0 0 :1 1

spoják Po ukončení války zavládla ve Zlíně velká 

radost. Následně se mnoho věcí změnilo 

včetně názvu města. Jak se nahlíželo na 

baťovské období v éře komunismu? A to 

nejen v Gottwaldově!

0:00:00 ̄̄ 0:00:11 0:00:11
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0:02:46 ̄̄ 0:02:57 0:00:11 a

0 :0 0 :1 1

zvuk 7 Ani Masaryk se nevzpomínal, myslím za 

komunistů. Ani Baťa! Nic! Kór o Baťovi 

se nesmělo mluvit.

2:04:45 ̄̄ 2:04:56 0:00:11

0:02:57 ̄̄ 0:03:00 0:00:03 a
0 :0 0 :0 3

spoják A vzkaz dnešní generaci? 0:00:00 ̄̄ 0:00:03 0:00:03

0:03:00 ̄̄ 0:03:07 0:00:07 a

0 :0 0 :0 7

zvuk 8 Hlavně to oblečení se mně nelíbí. 

Protože - když já jsem byla mladá, to 

bylo všechno stoprocentní.

2:08:46 ̄̄ 2:08:53 0:00:07

0:03:07 ̄̄ 0:03:15 0:00:08 a

0 :0 0 :0 8

spoják Paní Marii Stráníkové moc děkujeme za 

její velmi zajímavé a veselé vyprávění. 

Přejeme jí stále stejný optimismus a 

radost ze života - zde ve Zlíně. Moc jí 

blahopřejeme k blížícím se stým 

narozeninám. 

0:00:00 ̄̄ 0:00:08 0:00:08


