
Scénář Penka jede za svým snem 

obraz 1: Penka se přestavuje bulharsky --- titulky v obraze 

vstup 1: Petra: Penka pochází z malého města v Bulharsku Chuprene. Když jí 

byly tři roky, odcestoval po druhé světové válce její otec na základě 

mezinárodních úmluv za prací do Československa. Dimitrij 

Mraslenskyj pracoval v Západočeských cihelnách Černice. Penka 

zůstala v Chuprene s matkou a její rodinou. Jediným pojítkem s otcem 

byly dopisy. V roce 1958 po skoro 12 letech, kdy bylo Pence 15 let, se 

s maminkou rozhodly, že pojedou do Československa. A co je k tomuto 

rozhodnutí vedlo? 

soubory: mapa0 Bulharsko, mapa1 oblast, mapa2 Chuprene, foto1 pan 

Mraslensky v mladším věku, foto2 cihelny Černice1958, video dopis, 

foto3 Penka15, foto21 Penka s maminkou, foto8 rodina v Bulharsku 

obraz 2: Penka – strašně jsem toužila poznat svého otce 

obraz 3: Penka – to mě drželo 

vstup 2: Max: A tak se po několika měsících opravdu stalo. V dopisech se 

domluvili, jak, kdy a kam přijedou. 

obraz 4: Penka – cesta vedla 

soubory: video dopis, appka vláček1 

vstup 3: Linda: V Praze musely přestoupit na další vlak, který je dovezl do 

Plzně. Tam už na ně tatínek netrpělivě čekal. 

soubory: appka vláček2, video „už jede“ 

obraz 5: Penka – setkání na nádraží 

vstup 4: Lili: Po příchodu do Československa se objevily problémy. Penka se 

musela naučit česky. S učením jí pomáhal tatínek, sousedka, která jí 

půjčovala knížky a učila se také z časopisu Svět v obrazech. Dalším 

problémem byl Penčin nástup na střední školu. V Bulharsku se sice dva 

roky učila francouzsky, takže znala naši abecedu, ale její jazyková 

úroveň nebyla taková, aby zvládla školní docházku. A tak musela 

nastoupit do zaměstnání, bylo jí 16 let. 



soubory: mapa3 mapa Československa, foto4 Svět v obrazech, foto5 azbuka a 

latinka, foto6 slovník spisovné češtiny, video kniha, foto 7 

sodovkárna, foto17 vysvědčení, foto18 pochvalný list 

obraz 6: Penka – sodovkárna 1. část 

vstup 5: Petra: Penčin sen studovat na střední pedagogické nebo na střední 

zdravotnické škole nevyšel. 

soubory: foto11 střední škola1, foto20 střední škola2 

obraz 7: Penka – sodovkárna 2. část 

vstup 6/ 1: Petra: Přes známé svých rodičů se Penka dozvěděla o možnosti 

nastoupit na zemědělsko-technickou střední školu, pokud bude 

souhlasit, že před nástupem do prvního ročníku absolvuje jeden školní 

rok na tamním odborném učilišti, aby se doučila řeč.  

vstup 6/ 2: Max: Spolužáci ji přijali mezi sebe a v mnohém jí pomáhali. Rok utekl 

jako voda a Penka nastoupila na vysněnou střední školu. 

soubory: foto23 otec, foto22 matka, foto9 učňák, foto10 kamarádky, foto24 

sbor, foto12 maturitní ples, foto13 Penka maturita, foto26 maškarní 

vstup 7: Linda: Penka odmaturovala, ve stejném roce se vdala a záhy se jí 

narodil syn. Poté měla ještě dceru. Rodina se několikrát stěhovala, až 

zakotvila v Mariánských Lázních. 

soubory: foto14 svatební fotografie, foto 15 rodina přípitek, foto26 

Mariánské Lázně 

obraz 8: Penka – cítím se být Češkou 

vstup 8: Petra: Jako cizinka narazila Penka na mnohé nesnáze. Řehoři, kde 

rostou ředkvičky? Na moři? Neřehtej se, Řehoři! Kdyby rostly na 

moři, snědli by je úhoři. Heč, a tím končím řeč! 

obraz 9: Penka – největším problémem bylo „ř“ 

soubory: foto16 Ř 

vstup 9: Lili: Babička Penka je plná elánu a optimismu. Na dobrou náladu má 

svůj recept. 

soubory: foto25 štramanda Penka 

obraz 10: Penka – nevzdávejte se 



soubory:  závěrečné titulky, zdroje 

obraz 11: Penka – to je na facku 


