
Životopis  
 
     Milena Bryndová se  narodila  16.  12.  1950  v  Kolíně.  Rané dětství prožila 
v  nedalekých  Svojšicích, ale do školy začala docházet na zálabskou školu, kam 
se její rodina přestěhovala kvůli zaměstnání otce. Její život velmi ovlivnila 
především léta šedesátá. 
    Po skončení základní školy nastoupila Milena na OU Tesla Kolín, kde se vyučila. 
Již na škole pociťovala určité změny ve společnosti, uvolněný komunistický režim 
začal přituhovat a události vyvrcholily v srpnu 1968. 
Podle   její  výpovědi  zažila  něco, co ji poznamenalo na celý život. 
     Když jí bylo 18 let, pracovala v podniku Tesla a 20. srpna 1968 po odpolední 
směně po 22. hodině odcházela v doprovodu otce domů. Byla noc, ale po celou 
dobu slyšeli s tatínkem přelétávat vojenská letadla nad hlavou. Byl to pro ni 
strašidelný zážitek, protože neznala důvod.  Všichni si mysleli, že je nejspíš 
nějaké vojenské cvičení, protože v této době probíhalo na území Československa 
soustředění vojsk Varšavské smlouvy. Druhý den jela autobusem do práce a ze 
všech stran slyšela hovory lidí, kteří říkali, že nás obsadila vojska a možná bude 
válka.  Z práce všechny propustili již v 10 hodin  dopoledne,  Milada zamířila tedy 
k mostu na zálabskou stranu. Po celé délce mostu stály tanky  a  nákladní  
vojenská  auta.  Nikdo prý nevěděl, jestli ten most nepřechází už naposledy. 
    Komunismus jí  vzal  také kamaráda Vladimíra Hnulíka, kterého nešťastnou 
náhodou zasáhla zbloudilá kulka v Praze u Pražského rozhlasu. 
Hrůzy represí   komunistického  režimu si začala uvědomovat až postupem času, 
byla totiž mladá. 
   Vzpomíná však i na spoustu dobrých věcí,  které ovlivnily její  život.   
Vystudovala Střední učiliště Tesla, provdala se za Ivana Bryndu a narodila se jí 
první dcera Kateřina a zanedlouho i druhá dcera Veronika. Skoro celý život 
pracovala v Tesle, po zrušení  firmy  začala  pracovat u Českých drah. 
Teď už je paní  Milena  Bryndová  v důchodu a plně si užívá demokracii, za kterou 
bychom měli být všichni vděční. 
 

 


