
ANNA ČECHOVÁ, rozená Stibůrková (*5.11. 1933 ve Tvrdonicích) 

 

Anna Čechová je rodačka z Tvrdonic u Břeclavi. Do 

rodiny se dvěma staršími sourozenci, sestrou a bratrem,  se 

narodila dne  5. listopadu roku 1933.  

Rodina žila poklidným životem, vlastnila pole, malý 

obchod a dobytek. Tatínek paní Anny vedl hospodaření a 

maminka pracovala v obchodě, který byl součástí jejich 

domu.   

Když se Hitler ujímal moci, paní Anna vyrůstala, 

dokončila základní školu ve Tvrdonicích a posléze chodila do 5 kilometrů vzdálené měšťanské 

školy v Lanžhotě. Po škole pomáhala rodičům na poli a v obchodě.  Válečné dění bylo jen 

vzdáleným vyprávěním. Válka se pro paní Annu stala skutečnou na jaře roku 1945, kdy ruská 

armáda začala potlačovat Němce a blížila se k hranicím. Během přechodu fronty se paní Anna 

i s rodiči ukrývali ve sklepě a čekali, až vše skončí.  

Po válce bylo vše zničené. Dům rodiny byl zničený, zůstaly pouze stáje a stodola. Trvalo 

několik let, než dům svépomocí znovu postavili. 

Ve 14 letech paní Anna dokončila měšťanskou školu v Lanžhotě a zůstala doma, kde pomáhala 

v mamince obchodě. V tomto obchodě spolu pracovaly několik let. Když se komunistická 

strana ujala moci, soukromí podnikatelé nedostali příděly a tak paní Anna, teď už svůj obchod, 

začala pronajímat Jednotě LSD, kde posléze i pracovala.  

V poválečné době také potkala svého manžele Ladislava Čecha z Hrušek a v roce 1952 se vzali. 

Ještě téhož roku se jim narodila jediná dcera Alena.  

Společně prožili příchod vojsk varšavské smlouvy i pád komunismu. I přes režim, který v naší 

zemi panoval, měla paní Anna s rodinou štěstí a mohli cestovat – do Bulharska či Ruska. Na 

tyto cesty paní Anna vzpomíná nejraději.  

V současné době paní Anna žije ve Tvrdonicích se svou dcerou a zetěm. Těší se z vnoučat a 

několika pravnoučat. Ráda cestuje, navštěvuje divadla a tráví čas s rodinou.  

 

 


