
Scénář k rozhlasové nahrávce: 

 

O Marušce 

Znělka Večerníček 

V Osikách se poprvé rozsvítila žárovka a u Pachlopníků se narodila Maruška. Do první třídy 

nastoupila na Slovensku v šesti letech, tam chodila tři roky. Bylo jí osm let, když začala válka. 

0:54 - 1:13 

Než nás obsadili Maďaři a vyhnali Čechy. Šupem nás nasadili do vlaku. Nenechali vzít vůbec 

nic, jen naše rodiče a děti s sebou.  

3:43 - 3:50 

 jen to, co jsme měli na sobě. Maminka měla peníze ve stole a ty tam musela nechat. 

Později chodila do školy na Moravě, kde se jich ujali příbuzní.  Na válku má spoustu 

vzpomínek. 

4:19 - 4:43  

Šla jsem k babičce a tam byli partyzáni. Moje babička byla samaritánka. A protože tam 

přistáli partyzáni a skočila tam sovětská radistka a zlomila si nohu, takže ji léčila babička. 

20:34 - 20:49 

A byl tam nějakej doktor, kterej byl s nima, Rus to byl. Si tam prozpěvoval ještě při tý večeři. A 

druhej den 

21:01- 21:28 

Přišly jsme na náves s kamarádkou a tam bylo auto, a ten doktor byl. Měli nějakou přestřelku 

s Němcema a oni ho tam zastřelili a nakládali ho na auto a kopali do něj a mně se udělalo 

špatně a já jsem tam omdlela.  

21:44 -21:48 

Ani kamarádce jsem to neřekla, až po válce. 

Po válce by ráda studovala zdravotnickou školu v Českých Budějovicích, ale nebylo to možné. 

 

 

 



11:12 -11:32 

Přihlásili mě do Budějovic a chtěli výbavu do internátu. Jak jsem mohla mít výbavu do 

internátu, když do tý doby bylo všechno na body a všechna výbava, která byla, zůstala na 

Slovensku.  

Pak se rodina přestěhovala do Kamenice nad Lipou a nastaly další potíže. 

12:41 - 13:00 

Dávali nám byt  pro čtyři lidi, jednu místnost bez záchodu, bez příslušenství. A v tý továrně 

nabízeli byt tři plus jedna se vším. Tak jsem šla dělat do továrny místo na zdrávku.  

 

S budoucím manželem Vladislavem se seznámila právě zde. S ním se brala celkem čtyřikrát.  

17:11 - 17:27 

My jsme se s mým mužem brali celkem čtyřikrát. Měli jsme svatbu na obci, pak v kostele, pak 

jsme měli zlatou a pak diamantovou. Čtyřikrát.  

Paní Bednářová toho zažila opravdu mnoho. Proto by dnešní generaci ráda vzkázala to, co za 

svých osmdesát sedm let nasbírala.  

8:39 - 8:40                   9:10 -9:20 

Brát život tak, jak je / pravdu mluvit a nelhat. A hlavně se vyhýbat drogám.  

Znělka Večerníček 


