
Scénář k audioreportáži: Vzpomínky Marie Křížové 

Zpracovali: David Křesťan, Jáchym Jež 

ze ZŠ Pavlovská, Brno 

Paní Marie Křížová se narodila 9. 11. 1929 v Kohoutovicích. Žila se svými 
rodiči a bratrem, měla hezké dětství. 

„Hrávali jsme na schovky, by se řeklo, tenisákem, by se řeklo, takový vybíjený a 
jak se říkalo lidově čunča, jestli víte, co to bylo, to byl takový špalíček jako 
káča, něco takovýho, a na to se jako tlouklo a ono to poskakovalo a počítalo se 
jako body.“ 

„Dětství bylo pěkný, nemůžu říct, že by jsme měli špatný, chodili jsme se na 
přehradu koupat a dětství bylo pěkný.“ 

Od roku 1939 se musela pamětnice potýkat s druhou světovou válkou. 

„Bylo mně 10 let, když sem přišel Hitler. 

„Když bylo pětačtyřicátý, tak se přes jako Kohoutovice přesunovali ti..... Kozáci 
jako taky tady jich taky bylo hodně, my jsme je aj v baráku měli, no tak jako 
fronta přešla no a bylo po válce. No a to, když bylo po válce, tak to bylo všecko 
takový.. by se řeklo jako krásný, svobodný, protože když byla válka, tak to 
muselo být zatemění, světla nesvítily, tma byla, okna musela být zadělaný, běda 
jak bylo oddělaný, tak policajt hned na vás klepal, že máte špatně zadělaný 
okna.“ 

Paní Křížová chodila na dívčí školu a po jejím dokončení si vyzkoušela hodně 
prací, nejčastěji v oboru zemědělství. 

„Moji rodiči měli takový trochu, tak měli hospodářství, tak napřed jsem dělala 
jako u těch rodičů v hospodářství, pak jsem dělala v drůbežárskejch závodech 
v Komárově. 

Po roce 1968 se vdala a v jejím životě stalo se hodně důležitých událostí. 

„Potom jako... Národní výbor, nebo co to bylo, rozhodl, že Bašná se bude 
bourat, tak jsme se stěhovali semka do paneláku“ 

„Měla jsem 2 děti, dceru a syna.“ 

Paní Křížová od 80. let žije v panelovém domě. A svůj život umí i ohodnotit. 

„Něco bylo dobrýho, něco taky nebylo dobrýho no. Tak jako nemůžu naříkat.“ 



                                                                                     David Křesťan, Jáchym Jež 

 

  

 

 

 

 

 

 


