
                          Příběhy našich sousedů – scénář reportáže 

                                  Pan Jan Franc 

1.vstup: 

Pan Jan Franc se narodil v roce 1947 v Kamenných Žehrovicích, kde žije celý 

svůj život. Jeho rodina byla prostá, obyčejní pracovití lidé. Absolvoval 

kladenskou SPŠ obor Hutní, základní vojenskou službu v Brně a ihned 

nastoupil do kladenské poldovské ocelárny. Zde pracoval do roku 1999.  

Pamětník: 

 „Nastoupil jsem na ocelárnu. Tam jsem byl asi první čtyři roky přímo na peci. A 
to vám můžu říct, to byly těžce vydělaný peníze a škola do života. A pak jsem 
tedy byl zařazenej, protože jsem měl v tý době průmyslovku a to už bylo takový 
lepší střední vzdělání, takže jsem byl zařazenej na technickou profesi. Dělal jsem 
plánovače ocelárny 1 a ocelárny 3. Pak jsem v roce 1988 přešel na směnový 
dispečink.“ 

 

2.vstup 

Po roce 1992 začala výroba v Poldi postupně klesat, řada lidí odcházela 

pracovat jinam. Hlavně jezdili do Prahy, od nich pan Franc slýchal, že nebylo 

to zrovna lehké najít si jiné zaměstnání a hlavně si zvyknout. Pan Franc stále 

v Poldi pracoval až do roku 1999. I když od roku 1992 se začaly zařazovat 

nové prvky řízení, už to Poldi nemohlo zachránit. 

Pamětník: 

 „ Neumím to říci z hlediska vlády, ale tak jak jsme to cítili my, řadoví 

zaměstnanci, ale pochopitelně tlak okolních hutí, myslím zahraničních hutí, 

jak italských, tak německých pochopitelně byl. Byl to konkurenční boj.“ 

 

3. vstup 

Nekvalitní řízení Poldi, ztráta zakázek ze zahraničí, nedostatek vstupního 

materiálu, šrotu, a v neposlední řadě i nedostatek peněz na energie a 



výplaty, nakonec způsobilo pokles výroby, od roku 1995-99 Poldi jen živořila, 

až nakonec uzavřela svoje brány. 

Pamětník: 

 „ Můžu vám říct, jak jsem to prožíval, když jsem odcházel z Poldovky. Málem 

mě kapaly slzy.“ 

 

4. vstup 

Pro pana France byla vždy důležitá jeho rodina. V roce 1970 se oženil a 

z manželství se narodili dva synové. Dnes má již vnoučata a pomáhá 

staršímu synovi v podnikání 

Pamětník: 

 „Protože když se narodí a doufám, že toho se většina dožijete, děti, tak to je 

změna, jednak je to radost, ale i starost.“ 

 

5. vstup 

Pan Franc působí od roku 2013 jako kronikář obce Kamenné Žehrovice. Co 

by chtěl vzkázat naší generaci 

Pamětník: 

 „Je to školometské, učit se, nejen jazyky, tak i techniku. Já se totiž obávám 

v dnešní době, že je dost značný tlak na ty humanitní obory a trošku je 

v pozadí to technický vzdělání.“ 

 

 

 


