
Scénář k video reportáži - ZŠ Velká Hleďsebe  

1.vstup:  

Sen 

Pamětnice: 29:32 – 29:55 (diktafon) 

,,Já mám takový sen, který mám už od mého mládí - když jsme měli první televizi, která byla 

černobílá, tak tam ukazovali pláže z Kuby. Na Kubu bych chtěla.“ 

Audio: Kubánská hudba - podkres 

https://youtu.be/IPb60Xi8TG0  

 

2. vstup: 

Koníčky   

Pamětnice : 34:26 – 35:05 (diktafon) 

,,Chodím do senior klubu v Mariánských Lázních – pondělí, středa, pátek hrajeme karty, v úterý 

hrajeme bowling, jenom čtvrtek mám volný a soboty, neděle.“ 

 

3.vstup:  

Její život nebyl vždy jednoduchý 

„V životě jsem si musela vždycky pomoct sama. Nikdy jsem se na nikoho nemohla 

spolehnout, protože od těch dob, co jsem se rozvedla, jsem zůstala na všechno sama a 

vždycky se musím spolehnout jen sama na sebe.“ 

 

4. vstup: 

Rok 1968  

Pamětnice : 12:55 – 13:21 (diktafon) 

„Pracovala jsem u lázní, a tak pacienti všichni odjížděli, protože se báli, že bude válka a aby se 

viděli s rodinou, a já jsem se taky bála, psala jsem domů dopis, protože jsme neměli telefony. 

Psala jsem domů, jestli mám přijet, protože jsem se bála, že se s nimi už neuvidím, kdyby se 

něco semlelo.“  

 

 

https://youtu.be/IPb60Xi8TG0


 

5. vstup: 

Rodina 

Pamětnice : 9:14 – 10:36 (diktafon) 

„Když byli naši v Rumunsku, tak Rumuni šli do války s Němcema, takže můj taťka musel do 

války a on od nich přestoupil k Rusům, protože se mu tam nelíbilo, ale oni si mysleli, že zběhl, 

tak ho strčili na 7 let na Sibiř a nikdo o něm nic nevěděl, protože byl v gulagu.“  

… 

Po sedmi letech se vrátil … 

 

6. vstup:  

Životní motto 

Pamětnice : 39:22 – 39:37 (diktafon) 

„Vždy, když se mi něco nedaří a vždycky padnu na kolena, tak vstanu a řeknu si, že co mě 

nezabije, to mě posílí, a tím se řídím celý život.“ 

 

Závěr: 

Oblíbená píseň  

Závěr v obrazech 

Audio: Elvis Presley – podkres – oblíbený interpret 

https://youtu.be/vGJTaP6anOU  

 

 

https://youtu.be/vGJTaP6anOU

