
Scénář k rozhlasové reportáži – ZŠ Velká Hleďsebe 
 
Jakub M: Paní Květoslava Zajanová se narodila v roce 1945 do chudé rodiny na 
Moravě ve Vyškově. 
 
Pamětnice: “Já měla hezké dětství, sice chudý, ale hezký. Mám jednu starší sestru, 
která je lékařka.” 
 
Jakub H: Celý svůj život zasvětila povolání zdravotní sestry, k čemuž ji inspirovala 
právě její starší sestra Zdena. 
 
Pamětnice: “V osmé třídě jsem si zažádala na střední zdravotní školu, jenže jsem se 
nedostala, takže jsem zůstala na ZŠ do deváté třídy.” 
 
Nikola S: Na konci základní školy se paní Květoslava konečně na druhý pokus 
dostala na střední zdravotnickou školu do Brna. 
 
Pamětnice: “Dříve byly sestry takové děvečky pro všechno. V prvním ročníku jsme 
chodily do továrny, kde se dělaly postele, ve druhém ročníku jsme chodily dělat 
uklízečky, ve třetím pomocné síly a až ve čtvrtém sesterské práce.” 
 
Markéta K: Po maturitě dostala paní Květoslava umístěnku do nemocnice v Chebu a 
poté do Mariánských Lázní. Práce zdravotní sestry byla v té době daleko náročnější, 
než je dnes. 
 
Pamětnice: “Nejhorší to bylo tady v Mariánských Lázních. Tady jsme dělaly 
všechno. Teď sestry by to tedy absolutně nedělaly..!” 
 
Jakub M: Do života paní Květoslavy nepřímo zasáhl tehdejší politický režim. Poprvé 
to bylo na základní škole, na začátku 50.let - v době politických procesů. 
 
Pamětnice: “Tenkrát to bylo v čítance - proces se Slánským. Museli jsme namalovat 
Slánskému oprátku.” 
 
Jakub H: Přelomový rok 1968 zastihl paní Květoslavu ve Velké Hleďsebi, kam se po 
svatbě přistěhovala se svým manželem, vojákem z povolání. 
 
Pamětnice: “Ten den byl pro mě nějaký podivný. Vstala jsem a v rádiu hlásili, že 
jsme obklopeni tanky. Manžel přišel na oběd a říká: ”Rusáci jsou tady.” 
 
Markéta K: Co se vlastně děje, došlo paní Květoslavě až o pár dní později v práci na 
pooperačním. 
 
Pamětnice: “Přivezli otce s dcerou, které smetl tank. Muž měl rozdrcené koleno. 
Dcera měla zlomenou stehenní kost. Jednou jsem ho potkala před špitálem a přišel o 
nohu. Za to může poděkovat Rusákům a nebyl samotný.“ 
 
Jakub M: Paní Květoslava je velký optimista a i přes nepříznivé okamžiky se celý 
život řídí tímto příslovím: 
 



Pamětnice: “Jak se říká, kam pověsíte klobouk, tak tam jste doma.” 

 

Zvukový podkres: https://youtu.be/rAG37abcHfs  

Zvukový podkres: https://youtu.be/nmbSa2YIdzc   
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