
 Základní škola Zl ín,  Okružní  4685,  příspěvková organizace  

 

Marie Stráníková 

životopis 

 

Paní Marie Stráníková se narodila 28. prosince 1919 v Rusku ve městě Tomsk.                   

Její tatínek Karel Síla, který se narodil 1894 v Drahotuši na Moravě,                                    

byl československý legionář. Její maminka byla Litevka a jmenovala se Zina,                           

za svobodna Rubinska. Později k Marii ještě přibily dcery Milada, Naďa a Anna. Tatínek 

s celou rodinou a legionáři přes Vladivostok se vrátili domů. Malá Marie cestovala 

v prádelním koši. Byly ji dva roky, když přijeli do Československa.  
 

Zpočátku bydleli na Přerovsku, ale z důvodu lépe placené práce, tatínek začal 

pracovat ve Zlíně u firmy Baťa, a tak se přestěhovali. Marie ještě nechodila do školy, 

když se přestěhovali do Zlína. Nejprve bydleli na Letné, později rodiče koupili domeček 

na Výsluní. Tatínek po výplatě dcerám kupoval pomeranče. Nejdříve vždy dostala 

nejstarší Marie, protože – jak říkával tatínek: „První dostane Mánička, protože ta zažila 

hlad.“ Myslel tím v Rusku. 
 

Do školy – měšťanky – nejprve chodila na radnici, později do nové budovy. Ráda 

vzpomíná na paní učitelku, na třídu s padesáti spolužáky. Cestu do školy lemovala 

hesla firmy Baťa, která si paní Marie výborně pamatuje. A nejen hesla, ale i básničky 

– o republice, o prezidentu Masarykovi. Byla aktivní skautka. Později se vyučila 

švadlenou. 
 

Vybavuje si zážitky, když viděla pana prezidenta Masaryka a Tomáše Baťu. Zažila 

budování Zlína, stavění nových budov, Společenského domu, kina, mrakodrapu atd. 

V roce byla i na pohřbu Tomáše Bati. 
 
 

Roku 1939 se poznala na „Baťáku“ (na koupališti) se svým manželem. Chodila s ním 

tři roky a v roce 1943 měli svatbu. Její dcera se narodila v roce 1944 a syn v roce 1949. 
 

V době války zažila ve Zlíně i věznění, v listopadu 1944 bombardování a radost 

z osvobození. Velké poválečné změny ve Zlíně, později v Gottwaldově, ji naopak 

radost moc nedělaly.  
 

Paní Marie Stráníková je plná optimismu a ráda své vzpomínky vypráví. Obdivovali 

jsme, jak si vše dobře pamatuje. A to v prosinci letošního roku oslaví nádherných                     

a neuvěřitelných 100 let.  


