
Přepis nahrávky Marie Kollertové 

Takže narodila jsem se v říjnu v roce 1948. Moji rodiče byli Petra a František Bejdákovi. Byla 

jsem čtvrté z pěti dětí. Tehdy rodiče bydleli v Rumunsku, ale nebyli jsme Rumuni. Rodiče 

byli potomci přistěhovalců ze Slovenska a rumunsky ani nemluvili. V roce 1949 se rozhodli 

přestěhovat do českého pohraničí. Oba začali pracovat ve státním statku a o nás nejmenší se 

ponejvíce musela starat sestra, která byla o 10 let starší. Hladem jsme sice nikdy netrpěli, ale 

žilo se tehdy velmi skromně. Žádné mlsání, žádné dovolené, a oblečení - jen to nejnutnější.  

Naše vnoučata si už neumí představit, že se v obchodech nedalo téměř nic sehnat.  Pomeranče 

jsme měli jen o Vánocích, jiné exotické ovoce jsme ani neznali. Třeba první banán jsem jedla 

až, když jsem nastoupila do učení, asi v těch patnácti letech. A když se potřebovalo 

telefonovat, chodilo se na vrátnici do Veby.   

V roce 1954 jsem začala chodit do školy. V roce 1963 jsem se začala učit na učňovské 

obchodní škole v Hradci Králové – obor prodavačka textilu. Praxi jsem měla v Broumově a 

tam jsem také po vyučení v roce 1966 nastoupila do zaměstnání. V roce 1970 jsem se vdala. 

V roce 1971 se mi narodil můj první syn Zdeněk. Po mateřské dovolené jsem opět nastoupila 

do původního povolání, ale vzhledem k pracovní době, do 18 hodin, to bylo hodně složité, 

protože manžel pracoval jako agronom v družstvu Martínkovice, a měl nepravidelnou 

pracovní dobu. V roce 1973 se narodil můj druhý syn Michal. A po mateřské dovolené jsem 

se už do obchodu nevrátila. Nastoupila jsem do centrotextu Veba v Martínkovicích, kde jsem 

pracovala do roku 1978. Poté jsem změnila zaměstnání a začala jsem pracovat na Státním 

statku Teplice, jako skladnice a skladová účetní. V roce 1991se státní statek začal rozpadat, 

hospodaření se začaly ujímat soukromé osoby. V té době jsme si s kolegyní zřídily 

soukromou firmu, na účetní služby. Kolem roku 2000 jsme si ještě přibraly obchod 

s potravinami, a to trvalo do roku 2006, kdy jsem odešla do důchodu. Tehdy jsem si také 

vzala svoji matku, která už nemohla být sama, protože potřebovala péči a dohled. 


