
 

Životopis Marie Koukalové 

 
Marie Koukalová se narodila 13. 10. 1940 v Mladé Boleslavi. Své dětství prožila ve vesnici 

jménem Straky se svými rodiči a starším bratrem, který pro ni byl vzorem. Jejich statek byl 

šťastným domovem, plným lásky a přátelství. Často k nim chodívaly děti z vesnice a podle Marie 

Koukalové tam byli vždycky všichni vítáni. Bydleli tam společně s prarodiči, kteří už v té době byli 

vystěhovaní ze svého statku. Paní Koukalová ráda vzpomíná na koně Jiskru, kterého našli 

koncem války opuštěného a zraněného. Na statku mu poskytli potřebnou péči a pojmenovali ho 

Jiskra. 

 

Když Marie chodila do sedmé třídy, ze dne na den se život celé rodiny změnil. Statek rodiny byl 

zabaven státem a rodina se musela během dvou dní vystěhovat. Přestěhovali se nejdříve do 

Ostré nedaleko Lysé nad Labem, později do Nymburka. Marie dokončila základní školu v Lysé 

nad Labem a po osmé třídě nastoupila do nové školy v Praze na Vinohradech, kam docházela z 

dívčího internátu. Po střední škole nastoupila na umístěnku v Jednotě Nymburk.  

 

Rodinu Krejčí poznala Marie díky tatínkovi, který potkal pana Krejčího st. v nemocnici, kde se oba 

otcové spřátelili. Se svým budoucím manželem Vlastimilem se Marie seznámila krátce poté, co 

byl propuštěn z vězení. Po necelém roce se vzali a v prosinci 1961 se jim narodila dcera Nelly. 

Dařilo se jim v rámci možností dobře, měli šťastné manželství. Vlastimil postupně očistil své 

jméno a získal i dobrou práci, díky svým mimořádným schopnostem. Jejich rodinné štěstí ale 

nemělo dlouhého trvání, protože v roce 1974 Vlastimil náhle zemřel. Paní Marie zůstala s dcerou 

sama. Od té chvíle musela znovu čelit nepřízni komunistického režimu. Dcera nemohla jít 

studovat na vybranou střední školu, přestože byla šikovná a nadaná. Po dlouhých letech se jí 

nakonec podařilo vystudovat vysokou školu.  

 

Po roce 1989 jim byl statek ve Strakách navrácen. Marie přenechala svůj podíl staršímu bratrovi 

a on statek následně prodal. Marie se na statek už nikdy nevrátila, nepřála si vzpomínat na 

události, které je kdysi ze statku vyhnaly.  

 

V roce 2004 byla v Nymburce odhalena pamětní deska na počest politických vězňů, kteří tam byli 

odsouzeni ve velkém politickém procesu v roce 1950. Mezi odsouzené patřil právě i Mariin manžel 

Vlastimil Krejčí. Od roku 2019 nese jedna z nymburských ulic jeho jméno.  

I když její život nebyl zrovna jednoduchý, našla Marie vždy oporu ve své rodině a odvahu 

překonávat všechny překážky. Vzpomíná s láskou na manžela a rodinu, která vždy držela při 

sobě. V současné době žije v Modřanech. 

 


