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Znělka- My všichni školou povinní  

 „1. máj - Vysoké komíny nekouří, mlčí dnes tovární stroje, dělníci slaví svůj 

první máj, vítězství dlouhého boje.“ 

 

 „Nejen budovatelská poezie, ale zejména školství provázelo paní Marii Čežíkovou, 

dříve oslovovanou jako soudružka učitelka, celým jejím životem. Zažila vzdělávání 

v různých obdobích tehdejšího Československa. Narodila se v Malíně u Kutné Hory 

v průběhu první republiky a zažila Hitlera.“ 

 

„Za války tak to bylo vysvědčení německo-český a v tý době byla i šestka 

známka. Tak tu jsem nedostala.“ 

 

„Po dostudování střední školy se rozhodla pro dráhu učitelky. Nemohla si však zvolit, 

kde bude učit.“ 

 

„Tehdá se chodilo na umístěnky, to jsme si nemohli vybrat, kam bychom chtěli.“ 

 

„Počátky její pedagogické kariéry jsou spojeny s Lužnou u Rakovníka vzdálenou 150 

km od jejího rodného města. V roce 1953 přestoupila do Uhlířských Janovic, odkud 

pocházel její manžel, a kde učila zejména žáky první třídy.“  
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„Nejen do běžného života, ale i do školní výuky se prolínal komunismus. Například při 

vyvozování hlásky L  si paní Marie vybavuje vzpomínku, za kterou jí od inspekce 

hrozilo dokonce i vystěhování do pohraničí.“       

 

„Nikdo nevěděl, co je to Lenin a zrovna jsem měla hospitaci. A já jsem myslela… 

Děti řikaly slova, ale na Lenina zapomněly. Tak jsem měla v hodnocení, že jsem 

neřekla Lenin.“ 

„Její rodina v komunistické straně nikdy nebyla, i přesto se podívali  do Jugoslávie, 

synové vystudovali, ale například na výplatě učitelky byla neúčast ve straně znát. 

V době, kdy byla mzda učitelky kolem 850,- korun československých, byl rozdíl v platu 

v řádech set korun obrovský.“ 

      

„Ten kdo ve straně byl, tak měl velký úlevy. Byla soudružka, která měla… stejně 

jsme učily a měla vo 1000,- korun větší výplatu než jsem měla já.“ 

 

„S žáky se ve volném čase připravovala na Spartakiádu. Nejmasovější 

tělovýchovnou událost Československa, která se konala od roku 1960 každých pět 

let. Cvičenci moc dobře věděli, že akce je komunistickou propagandou, i přesto byli 

pyšní, že se zúčastnili.“ 

 

„Aby bylo velký množství na Strahově, hodně lidí bylo donuceno cvičit, ale když 

se to naučili a prošli Strahovem, tak byli prostě spokojený, co dokázali.“ 
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„Pro děti byla návštěva Prahy velkou událostí. Překvapily je i věci, které jsou pro nás 

dnes již samozřejmostí. Například stánky plné banánů, pomerančů a mandarinek.“  

                                                                                                                                

„Autobusy se sjely u Kostelce a jelo se na Strahov. Děvčata, kdybyste viděly 

ten první zážitek, když jsme přijeli na Strahov AAAA.“  

 

„Učitelství se věnovala až do roku 1989, kdy odešla do důchodu. Na závěr jsme se jí 

zeptali, co by vzkázala mladší generaci.“ 

      

„Mladým lidem bych vzkázala, aby se učili cizí jazyky a dostali se do zahraničí 

do ciziny, kam za války a v době socialismu málokdo se dostal. Mějte úctu 

k rodičům a prarodičům, vždyť i vy jednou budete staří.“  
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