
Scénář k audio reportáži 
 
 

Zpracovaly: Eliška Janásová, Ivana Sedliská, Klára Dolečková, Kateřina Mravcová 
ZŠ Valtice  

 
Pamětník:  Anastázia Hübnerová 
 
 
Eliška 1:            
 
Paní Anastázie Hübnerová se narodila do zemědělské rodiny na Slovensku ve Kbelech. Po 
základní škole se rozhodovala mezi právní a zdravotní školou, avšak odešla do Brna na 
zdravotnickou střední školu. Po maturitním vysvědčení dostala umístěnku do Valtic. 

 

Pamětník: „Dostali jsme maturitní vysvědčení a u toho cedulku, kde musíš nastoupit, jestli  

tam chceš jít, nebo nechceš.“ 

Tak jsem si řekla, děti se budou rodit, jestli je hlad, bída nebo válka neválka. 

 

Ivana 2: 

Naše pamětnice po druhé světové válce musela nastoupit do Nemocnice ve Valticích, 

která před jejím nástupem fungovala jako klášter Milosrdných bratří. 

 

Pamětník:  „A potom se to začalo zřizovat jako celé oddělení.“ 

 

Eliška 3: 

Pár měsíců po jejím nástupu do nové práce ještě po špitále visely kříže a byly tam stále 

ubytované řádové sestry. 

 

Pamětník: „ Ale naučily nás tam hodně řádový tu pečovatelskou prácu, ony dbaly 

hlavně na to.“ 

Někteří tu zůstali do civilu, dostali bydlení, oni jich vybavili, dostal každý oblek, zimní 

kabát, skříň, postel, stůl a židle.“ 



Ivana 4:   

Odrodila mnoho dětí, v té době ji znalo hodně lidí. Během volna chodila s farářem tajně křtít 

novorozence. 

 

Pamětník:  „Jsme chodívali křtít děti, tož to zakazovali trochu, tak nám řekli, běžte nám to  
 
Okřtít, tak jsme vzali děcko a šli jsme to okřtít.“ 

 

Eliška 5: 

Když se otevřely hranice, jela na zájezd do Říma. Naskytla se jí možnost setkat se s papežem. 

 

Pamětník: „ Tak to bylo, takové bych řekla, to se bar komu nestane, to je nejvyšší celého 

 světa osoba lidského náboženství. 

Jak sa otevřely ty hranice, pustili nás všade, tak zájezd byl, tak jsme šli, to bylo v  

době velikonočních svátků, a tak jsme šli jako aj do toho Říma.“ 

 

Ivana 6: 

Své práci porodní sestry se věnovala naplno až do té doby, než odešla do důchodu. Se 

svým životem byla spokojená a stále je, nic by neměnila. Naše pamětnice se řídí 

moudrem stařenky : 

 

Pamětník: „ Čím na světě míň znamenáš, tím míň vyděláš, ale víc se naděláš.“ 
 

 

 

 

 

 

 



 


